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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2009 /57 

 

 2009 އަހަރު: 

 

 - ދައުރު: 

 

   ޖަލްސާވަނަ  57ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  17 ޖަލްސާ: 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 

 ދުވަސް  އަންގާރަ ވީ 2009އޮކްޓޯބަރ  27 ތާރީޚް: 

  1430 ޛުލްަޤއިދާ 9 

 

 ަގއި   9:00ހެނދުނު  ޖަލްސާ ފެށި ގަޑި: 

 

 އަށް  11:10ން  10:31 އިންޓަވަލް: 

 

 އަށް   13:02ން  11:58 ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

 އަށް  15:31ން  15:02 ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

 ަގއި   16:00 ހަވީރު ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 

 

 މިނެޓް  55 ަގޑިއިރާއި 4 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 



 II 

 ހާޒިރީ 

 

 

ރަ ރިޔާސަތު:  މަޖިލީހުެގ  ޢަބްދުރައްޔިތުންެގ  އަލްފާޟިލް    ޝާހިދު هللا އީސް 

 އަޙްމަދު ނާޒިމްރައީސް އަލްފާޟިލް ނާއިބު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ 

 

ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:  ފަހުނ68ްއިންޓަވަލް  އިންޓަވަލް   ،  70،   ަފުރަތަމ

 53ވަނަ ހުސްަވުގތުކޮޅު ފަހުން ، ދ62ެ ހުސްވަުގތުކޮޅު ފަހުން

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް 

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް 

 ޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ މައްޗަންގޮ 

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބްރާހީމް ރަޝީދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އި 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللا އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 



 III 

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 އާރިފް ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ 

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 މު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިންކަނޑިތީ 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު 

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ތާރިޤް  

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  ވެލިދޫ 

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަފްރާޝީމް ޢަލީ  

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 ރު ވިސާމް ޢަލީމަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  



 IV 

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 ލީ ވަޙީދުތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަ 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް  

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ޙްމަދު ޙަމްޒާބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ  

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒްދާ 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް   

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 



 V 

  އިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާ 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ 

 ބަރު ޙަސަން ޢާދިލް މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެން 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ޙަސަން ލަތީފްހިތަދޫ ދެކު ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 

 މަޖިލީހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި  

 މަދު މުޖުތާޒް ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަން : މެންބަރުން   ވަޑައިގެންނެވި 

 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް : ން މެންބަރު ތިއްބެވި  ޗުއްޓީގައި  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  : ން މެންބަރު   ސަލާމުގައި ތިއްބެވި 

 މްދަގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާ 

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 - ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

 

މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ޑޮކްޓަރ މުސްޠަފާ  މިނިސްޓަރ އޮފް   ން: ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 

  ، އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު އިލުޠުފީއާ



 VI 

 

 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 

  8 ދު: ދަ ޢާންމުންގެ އަ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     ،ުޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި. އަދި    ޝާހިދުهللا ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ަތސްމީން ޢަލީ، އަދި ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  އިންޓަވަލްފަހ

މެންބަރު ޢަބްދު  އިންޓަވަލްފަހު، ދާއިރާގެ  ހިަތދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު  ޢަބްދުއްރަޙީމް، ުތޅާދޫ ދާއިهللا މާފަންނު ހުޅަނގު  ރާގެ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު، އަދި 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި.  މުޙަންމަދު އަސްލަމް 

ޢަބްދު  ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،ފުރަަތމަ   މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެޔޮދޫ  އަދި  ޢަލީ،  ަތސްމީން  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އި  ޖަލްސާގަޝާހިދު  هللا ކެންދޫ 

ކުޅުދުއްފުިށ އުުތރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، ކުޅުދުއްފުިށ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު    ހުސްވަގުތުކޮޅަްށފަހު،ފުރަަތމަ  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި. އަދި  

މީން، މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު،  ޔާهللا މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް، މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

މެން ދާއިރާގެ  ިތނަދޫ  ރާމިޒް،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ވިލިނގިލި  އަބޫބަކުރު،  ޖަމާލް  ޢަބްދުލްޢަޒީޒު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ޤަސަމް،  މާވަުށ  މުޙަންމަދު  ބަރު 

 ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި.  މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ، އަދި ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު

ނު  ކުގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް، މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ، މާފަންނު ދެ  ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،

މިލަންދޫ  هللا، ބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު، އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެން

ދާއިރާގެ   ހިންނަވަރު  އަޙްމަދު ޢީސާ،  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ، ކެނދިކުޅުދޫ  ދާއިރާގެ  މެދާއިރާގެ  މަިތވެރި  މުޙަންމަދު ޞާލިޙު،  އިބްރާހީމް  ންބަރު 

ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު، ވިލުފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް  މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު، މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު،  

ޖަލްސާއިން  ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ، އަދި މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  هللا، ޙީމް ޢަބްދުރަރަޝީދު، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއް

ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު، މެންބަރު ޢަބްދު  ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި. ދެވަނަ  ން، މީދޫ  މީޔާهللا ކުޅުދުއްފުިށ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، މުލަކު ދާއިރާގެ 

މާވަުށ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލް އަބޫބަކުރު، ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް، އަދި  ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު،  

 އިގެންނެވި. ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑަ މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު 

 
 



 1 

ާވަނަާޖަލްސ ާ.ާވަނަާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާާާނަންބަރުާ:ޔައުމިއްޔ ާ

ދުވަސް.ާާއަންގ ރަާޮއކްޓޯބަރާާާާތ ރީޚްާ:

ާ

ާާާާ

 5ޖަލްސ ާފެއްޓުން.ާާ .

 

الحمد ާالرحمنާهللاާبسمާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالرحيم، 
ާމަޖިލިސްާފެށުނީ.ާ.واالهާومنާوصحبه



 10ސުވ ލުާ. .

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުން.ާމިއަދުެގ22ާާާާ`.ާމިވަުގތުާޖަލްސ އަށްާހ ޒިރުވެވަޑަިއެގންާތިއްބެވީ

ޢަބްދުްއރަޙީމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފޮނަދޫާ މިއޮތީ،ާ އައިޓަަމކަށްާ ފުރަތަމަާ އެޖެންޑ ެގާ

ާޢަބްދު ސުވ ލެއް.ާާމިނިސްޓަهللا، ކުރައްވ ާ ލުޠުފީއ އިާ މުސްޠަފ ާ ޑޮކްޓަރާ އެޑިއުކޭޝަންާ އޮފްާ ރާ

 15ާއަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާهللاއަޅުަގނޑުާފޮނަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ާ

ާނޑުާމިނިސްޓަރާ`.ާައއްސަލ މްޢަލައިކުްމ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާައޅުަގާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާފޮނަދޫ

މިއުޅޭާސުވ ލަކީ،ާާާهللاޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު ބޭނުންވެެގންާ ދަންނަވ ލަންާ ލުޠުފީއަށްާ މުސްޠަފ ާ ޑޮކްޓަރާ އެޑިއުކޭޝަންާ ާއޮފްާ

ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ރިޔ ސީަގނޑުވަރުާ ާމަރުކަޒަށްާޔުނިވަރސިޓީާފުރަތަމަާދިވެހިރ އްޖޭެގާތީމުގެއަކީކުރީެގާ

 20،ާެގންދަވ ފައިވ ތީާާވަމުންވިދ ޅުާިއއްތިހ ދުންާޑަިއަގންނަވ ހިމެނިވަާމަނިކުފ ނުާހައްދަވ ނެކަމަށް

މިއަހަރުތެރޭަގިއާާާތަްއޔ ރީތައްާާމިކަމުެގ މިކަންާ އަދިާ ވިދ ޅުވެދެއްވަފ ނަންތޯ.ާ ހިނަގމުންދ ޮގތެއްާ

ާހަމަޖެހިެގންދ ނެތޯ.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާފުރުޞަތުާއަރުވަންާ.ޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރަށްާއަޅުަގނޑުާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާާ

ާ25 
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ާާ ގ ތްގަޑަކަށް ތަނަކީާ ަމރުޙަލ ަގިއވ ާ ބަދަލުވުމުެގާ ޔުނިަވރސިޓީއަކަށްާ މިހ ރުާ 9ާާއެޑިއުކޭޝަން،ާ

ާާ ތަނެއް. ހިނަގމުންދ ާ މިހ ރުާ 9ާާާާފެކަލްޓީާ ގ ތްަގޑަކަށް ިގނ1ާާަފެކަލްޓީަގިއާ ކުދިންާ  30.ާާހ ހަށްވުރެާ

ާާ 1135ާާާާގ ތްަގޑަކަށް އަދ4ާާާާިކުދިން، މިތަނުަގއިާ ދެންާ އެބަތިބި.ާ ކުދިންާ ކައިރިއަށްާ ހ ހ އިާ

ާާ ހިނަގނ3ާާާީއެހެނިހެން މިތަންތަންާ މިހ ރުާ އެހެންވީމ ،ާ އެބަހުރި.ާ ކެމްޕަސްތައްާ ސަރަޙައްދީާ

މި ބަދަލުވ ންާ ޔުނިވަރސިޓީައކަށްާ މަރުކަޒުތަކުަގއި.ާ ހުރިާ ބިނ ކުރެވިފަިއާ ހ ރާުާއެކަމަށްޓަކައިާ

ހިނަގމުންދަނީވެސްާ މިހ ރުާ އެޑިުއކޭޝަންާ ހަޔަރާ އޮފްާ ކޮލެޖްާ މޯލްޑިވްސްާ ރޭވެމުންދ ާ

ފެކަލްޓީތައްާާ އެހެންާ އަދިާ މަރުކަޒެްއަގއި.ާ ތަްއޔ ރުކުރެވިފައިހުރިާ  35ހަމައެކަމަށްޓަކައިާ

ކޮލެ މޯލްޑިވްސްާ ތަންތަނުަގއި.ާ ހުރިާ ތައްޔ ރުކުރެވިފައިާ އެކަންކަމަށްޓަކައިާ ޖްާހިނަގމުންދަނީވެސްާ

ކުރީެގާާ އެީއާ އެތަންާ ބަދަލުވެެގންދ އިރުާ ޔުނިވަރސިޓީައކަށްާ އެޑިުއކޭޝަންާ ހަޔަރާ އޮފްާ

ިއްއތިހ ދުގެާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ހަދ ނެކަުމެގާވ ހަކައެއްާ މަރުކަޒުާ ހުރިތަނުަގިއާއެތަނުެގާ ރިޔ ސީަގނޑުވަރުާ

އެމް މިެގންދަނީާ ކުރަމުންާ ކަންތައްާ ޢ ންމުކޮށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނެތް.ާ .ޑީ.ޕީާމެނިފެސްޓޯއަކުާ

ކެމްޕޭންކުރަުމންދ އިރުާ އިންތިޚ ބުަގއިާ ވ ޮގތުެގމަތިން.ާ ކަންތައްތައްާ މެނިފެސްޓޯަގއިވ ާ  40އިއްތިހ ދުެގާ

އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނަމަވެސްާ ހުރެދ ނެ.ާ ދެކެވިފައިާ މެންބަރުންނަށްާ އެކިއެކިާ ވ ހަކަތައްާ ތަފ ތުާ

ަމޖިލިސްވެ ޢިްއޒަތްތެރިާ ތިޔަާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ބައްލަވ ނީާާއަސްލަކަށް،ާ ައސްލަކަށްާ ސްާ

ކުރަނީާ ކަންތައްތަްއާ ހުރިާ އެމެނިފެސްޓޯަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ މެނިފެސްޓޯހެން.ާ ިއއްތިހ ދުެގާ އެމް.ޑީ.ޕީާ

ކިހިނެއްތޯާނުކުރަނީާކީްއވެެގންތޯ.ާކުރ ާކަންތަކ އިާނުކުރ ާކަންތައް،ާއެއަށްާައޅުަގނޑަށްާވަރަށްާ

މިކަ އެހެންނަމަވެސްާ ޖަވ ބުދެވޭނެ.ާ އެމް.ޑީ.ޕީާފަސޭހައިންާ ނެތްާ އަޅުަގނޑުމެންާ  45މ ބެހޭޮގތުންާ

އެހެންނަމަވެސްާ ނިންމ ފައެއް.ާ ކުރަންާ މިކަންާ ވަކިޮގތަކަށްާ މެނިފެސްޓޯަގިއާ އިއްތިހ ދުެގާ

ޭއެގތެރެއިންާ ދެކެވިފަިއވެޭއ.ާ މިކަމ ބެހޭޮގތުންާ ވ ހަކަާ އެކިާ ެއކިފަހަރުާ ބޭނުންވަނީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ

ޔުނިވަރސިޓީއަކަ އެއީާ ކުރީެގާއެްއވ ހަކައެއްާ އެާ ސެނެޓް،ާ އެތަނުެގާ ބަދަލުވެެގންދ އިރުާ ކޮލެޖްާ ށްާ

އެވ ހަކައަކީވެސްާާ އެހެންނަމަވެސްާ ހުރުން.ާ އެތަނުަގއިާ ސެނެޓްާ އެާ ހުރިތަންާ ަގނޑުވަރުާ ރިޔ ސީާ

ހަމާަާ އެީއާ ވ ހަކަެއއްނޫން.ާ އޮތްާ ޮގސްފައިާ ހަމައަށްާ ނިމުމަކ އިާ ވ ހަކައެއްނޫން.ާ އޮތްާ  50ނިމިފައިާ

އެކިކަ ތަފ ތުާ ބަދަލުެވެގންދ އިރުާޚިޔ ލެއް.ާ ކޮލެޖްާ ޔުނިވަރސިޓީއަކަށްާ އެބައ ދޭ.ާ ޚިޔ ލުާ ހަލަާ

އެީއާާ ޚިޔ ލެްއާ ކުރެވުނުާ ެއއީ،ާ ޚިޔ ލެއްާ ެއއްާ ެއޚިޔ ލުތަކުެގތެރެއިންާ ކުރ ނެޮގތުެގ.ާ ކަންތައްތައްާ

އެކަމެްއާާ އެހެންނަމަވެސްާ މަރުކަޒުކުރުމ ބެހޭޮގތުން.ާ އެތަނުަގއިާ ސެނެޓް،ާ ޔުނިވަރސިޓީެގާ

.ާއެހެންކަމަށްުވމ އެކުާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ،ާއެކަމަށްޓަކައިާއަދިެއއްާނިމިފައެއްނެތް

 55އަޅުަގނޑުމެންާއެްއވެސްާމަސައްކަތެއްާކުރަމަކުންާނުދަން.ާެއއްވެސްާތައްޔ ރީއެއްާވަމަކުންާނުދަނާްާ
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އެތ ާާާއެާކުރީާަގނޑުވަރުާހުރިާތ ނަގއިާޔުނިވަރސިޓީާގ އިމުކުރަންާނޫނީާޔުނިވަރސިޓީެގާސެނެޓް

ގ އިމުކުރަންވެސް.ާއެހެންވީމ ،ާއެާކުރުކޮށްާދަންނަވ ނީާެއީއާހަމަާދެކެވިފަިއާއޮތްާވ ހަކަެއއް.ާއެީއާާ

ިއއްތިހ ދުެގާާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެއީާ ޮގތެްއ.ާ އޮތްާ ޮގސްފަިއާ ޚިޔ ލުކުރެވެމުންާ

ތަންތަ ޢ ންމުކޮށްާ ދެންާ ބަޔ ންެވެގންވ ކަެމއްނޫން.ާ ކަނޑައެޅިާ ހިނގ ނެާމެނިފެސްޓޯަގއިާ ން،ާ

ނުހުންނ ނެކަންވެސް.ާާ މެނިފެސްޓޯއަކުާ އެނޭގާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަންތައްތަކ އި،ާ ކުރ ނެާ  60ތަންތަނ އިާ

ހުންނ ނެާކަންތައްތަކަކީާާ މެނިފެސްޓޯަގއިާ ހުންނ ނެާކަންތައްތަކަކީ.ާ މެނިފެސްޓޯަގިއާ އެީއކީެއއްނޫންާ

ާއޮތީ.ާއެހެންނަމަވެސްާއެކަެމްއާާޢ ންމުކޮށްާސިޔ ސަތުތައް.ާއެހެންނަމަވެސްާމިކަންާވ ހަކަދެކެވިފައި

އަޅުަގނޑުމެންާއަދިެއއްާނިންމ ފައެއްނެތް.ާއަދިާކުރުަމކުންެވސްާނުދަން.ާއެހެންވީމ ،ާޭއެގާޖަވ ބުާ

ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާކުރުކުރުކޮށްާމިދެންނެވީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ65 

ސުވ ލުކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން އިތުރުާ އެންމެާޝުކުރިއްޔ .ާ އަޅުަގނޑުާ ހުޅުވ ލަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ފުރުޞަތުާ ރަްއވަންާ

ާއަށްާ.هللاފުރަތަމަާފުރުޞަތުާއަރުވ ނީ،ާފޮނަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުާ

ާ

ެއނާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާފޮނަދޫ އަޅުަގނޑަށްާ ވ ހަކަފުޅުންާ މިނިސްޓަރުެގާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާގިއްޖެާާއ ދެ،ާ

އަދިާާهللاޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު އޭެގމ ނައަކީާ ެގނައިމަާ 'އަދި'ާ ނުދ ކަން.ާ ވަމުންާ އަދިާ ތަްއޔ ރީތަކެއްާ އެްއވެސްާ  70ާއެކަމ ބެހޭާ

އެކަންާހުއްޓ ލެްއވީކީނޫނޭ.ާައދިާމިހ ތަނަށްާނުވަނީއޭ.ާދެންާއަޅުަގނޑުާހިތަށްާއަރަނީ،ާއަޅުަގނޑުާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ބޭނުންވ ، ސުވ ލަކީ،ާާާދަންނަވ ލަންާ ބޭނުންވ ާ ދަންނަވ ލަންާ އިތުރަށްާ ޖަވ ބ ިއުގޅިެގންާ ދެްއވިާ

ވ ހަކަފުޅުތަކަކީާާ އެދަްއކަވ ާ މުޚ ޠަބުކުރަްއވ ާ ރައްޔިތުންނ ާ އެހެންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އެޮގތަށްާ

ާއެއީާހަމަާޚިޔ ލީާވ ހަކަފުޅުތަކެއްކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާރަްއޔިތުންާނިންމަންވީތޯއޭ.

ާ75 

ާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަންާ.ާހަކަދެއްކެުވންާ:ވ ާާރިޔ ސަތުން

ާ

މުހިންމާުާާމިނިސްޓަރާއޮފްާއެޑިއުކޭޝަންާ ވަރަށްާ ެއއީާ ވ ހަކަފުޅުތަކަކީާ ދައްކަވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާމިހ ރުާ

ކެމްޕޭނަކަާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:މުސްޠަފ ާލުޠުފީާ އެހެންނަމަެވސްާ ކުރިއަށްާާވ ހަކަފުޅުތަކެއް.ާ ކެމްޕޭންަގިއާ އެާ ކުރިމަތިލައްަވއިެގންާ ށްާ

ވ ހަކަތަކަކަށްާާ ދައްކަވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ެއއީާ ވ ހަކަތަކަކީާ ދައްކަވ ާ މަންދޫބުންާ  80ެގންދަވ ާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާ އެކިފަހަރުާ އެއްޮގތަކަށްެވސްާ ނުދަންނަވަންާ ައޅުަގނޑުާ ނުވ ނެކަންނޭނެގ.ާ

ާާ ވ ހަކަފުޅުތަކަކީ ވ ހަކަތަކެއް.ާާދައްކަވ ާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ އެއީާ ނޫނޭ.ާ މުހިންމުވ ހަކަތަކެއްާ އެީއާ
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އަޅުަގނޑުމެންާ ސިޔ ސަތުތަކެއްކަމުަގއިާ ހަމަާ ެއއީާ ވ ހަކަތަކަކީާ ދައްކަވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

އަޅުަގނޑަކަށްާ އަދިާ އަޑުިއިވފައެއްނެތްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އެހެންނަމަވެސްާ ބަލަންޖެހޭ.ާ

ރަ ޕޮލިސީެއއްޮގތަށްާާއެނިގފަކައެއްނެތްާ ޙަވ ލުވުމަށްފަހުަގއިާ ރައީސްކަމ އިާ  85އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ސިޔ ސަތެްއޮގތަށްާހ މަކުރައްވ ފައިވ ކަެމއްާކުރީެގާރިޔ ސީަގނޑުވަރު،ާރައީސްާހުންނެވިާެގކޮޅުަގއިާ

ނަމަވެސްާ ޔުނިވަރސިޓީެގާސެނެޓްާ ނޫނީާ ބައެްއ،ާ ެއއްެވސްާ ޔުނިވަރސިޓީެގާ އުފެދޭާ އަލަށްާ އެއީާ

ެއހެންވީމ ،ާބަހައްޓ  އެނިގފަެއއްނެތް.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ކުރަްއވ ފަިއވ ކަެމއްާ އިޢުލ ނެްއާ ނެކަމުެގާ

ހަމަާާ އެއީާ މުހިންމުާވ ހަކަތަކެކޭާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާދައްކަވ ނީ.ާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާ

 90ާޝުކުރިއްޔ ާ.ާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނީާއެއީާހަމަާސިޔ ސަތުކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއި.

ާ

ޢަބްދުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާާހުޅުހެްނވޭރު ޢަބްދުއްރަޙީމްާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ފޮނަދޫާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާهللاާޝުކުރިއްޔ ާ

އަޅުަގނޑުާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާމޫސ ާމަނިކު ދަންނަވަންާ ސުވ ލެއްާ މަނިކުފ ނަށްާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ސުވ ލ ިއުގޅިެގންާ ކުރަްއވ ފަިއވ ާ

ރައްޔިތުންާާފުރުޞަތަކަށް ދިވެހިާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ މިާ އ ދެ،ާ ރިޔ ސީަގނޑުވަރު،ާ ކުރީެގާ އެދުނީ.ާ ާ

މަރުކަޒަކަށްާާ ޔުނިވަރސިޓީާ ފުރަތަމަާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ތީމުެގއަކީާ ަގނޑުވަރުާ އަުގބޮޑުާ އެންމެާ  95ދުށްާ

އިުގޅިެގންާާހައްދަވ ނެކަމަށްާމަނިކުފ ނުާހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާިއއްތިހ ދުންާވިދ ޅުވެފަިއވ ތީވެ،ާއެކަމާ 

ސުވ ލެއް.ާާ ކުރެއްިވާ ސ ފުކޮށްދެއްވުމަށްޓަކައިާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ހިނަގމުންދ ޮގތްާ ތައްޔ ރީތައްާ މިާ

ހައްދަވ ކަމަށްވ އިރުަގއިާާ ސަރުކ ރުންާ ޔުނިވަރސިޓީައކަށްާ ތަނެއްާ މިފަދަާ ސުވ ލަކީ،ާ އަޅުަގނޑުެގާ

މަސައްކަ މިކަމުެގާ ޚަރަދަކ ިއ،ާ ގޮއްސަވ ާ ބިނ ކުރުމަށްާ މިތަނާްާމިފަދަތަނެއްާ އުޅުނުމީހުންާ ތުަގއިާ

އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ފަިއވޭތޯއޭ.ާާ އެްއވެސްވަރަކަށްާ ވަރެއްާ ޖެހިފައިވ ާ ފައިސ ަގއިާ  100ހެދުމުަގއިާ

އެސެޓެްއާާ ބޮޑުާ ިމވަރުެގާ ދައުލަތުެގާ ބަދަލުކުރ އިރުަގއިާ ޔުނިވަރސިޓީައކަށްާ މިފަދަތަނެއްާ

ކުރައް ދިރ ސ އެއްާ އެްއވެސްކަހަލަާ ކުރިންާ ސުވ ލުކުރަންާބޭނުންކުރެވުމުެގާ އަޅުަގނޑުާ ވ ނަންތޯާ

ޔުނިވަރސިޓީެއްއާާ މިާ ބޭނުންވޭާ އެބަާ ސުވ ލުކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ހަމައެއ އެކީަގިއާ ދެންާ އުޅުނީ.ާ

ހައްދުންމައްޗަށްާާ ސަރުކ ރުާ ކުރީެގާ ބޮޑުކަމަށްވ ތީާ ބިންާ ހައްދުންމަތީެގާ ޚިޔ ލުކޮށްާ ހެދުމަށްޓަކައިާ

އަ އޭރުެގާ ުއޅުން.ާ ެގންދަންާ އެކަމަށްާާޔުނިވަރސިޓީއެްއާ މީހ ާ ހުރިާ އެހީތެރިއަކަށްާ އޮފީހުެގާ  105ތޮޅުާ

ސަރވޭކުރުމަށްާފޮނުވިާދޮޅުާމިލިއަނެއްހ ާރުފިޔ ަގއިާޖެހިފައިވ ާމައްސަލަެއއްާެއްއވެސްވަރަކަށްާިމާ

ާޔުނިވަރސިޓީއ އިާުގޅިެގންާބަްއލަވ ފަިއވޭތޯ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ދެންނެވިފަާމިނިސްޓަރާއޮފްާއެޑިއުކޭޝަންާ އަޅުަގނޑުާ ބައެއްާކުރިންވެސްާ ޔުނިވަރސިޓީެގާ ނޫނީާ ސެނެޓްާ ޔުނިވަރސިޓީެގާ ާދައިންާ



 5 

މަރުކަޒުކުރުމ ބެހޭޮގތުންާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:މުސްޠަފ ާލުޠުފީާ އެތަންާ ބެހެއްޓުމ އިބެހޭޮގތުން،ާ ަގނޑުވަރުަގއިާ ހުންނެވިާ ރައީސްާ  110ކުރީެގާ

ާާ ޚަރަދުތަކެްއ،ާނޫނީާއަޅުަގނޑުމެންާމަސަްއކަތެއްކުރަމުންނުދ ތީާއެާަގނޑުވަރުަގިއާހިނގ ފައިާހުރި

ަގނޑުވަރުާބިނ ކުރުމުަގއިާކުރިާމީހުންާކަންތައްކޮށްފައިާހުރިޮގތެްއ،ާފައިސ ަގއިާޖެހިފައިހުރިކަމެއްާާ

ެއީއާާ ހިެއއްނުވޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ދެންާ ބަލ ފަެއއްނެތް.ާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެެއއްާ ހުރިކަމެއް،ާ ނުޖެހިާ

ފައިސ އ  ދައުލަތުެގާ ޒިންމ ެއއްހެންެވސްާ ކޮށްފަިއާއަޅުަގނޑުެގާ ކަންތައްތައްާ ިއދޭތެރޭަގއިާ

އެކަންާާ ހިެއއްނުޭވާ އަޅުަގނޑުާ އަދިާ ދިރ ސ ކުރުމަކީ.ާ ބަލ ާ ދޭތެރޭަގއިާ  115ހުންނަޮގތ އިާ

ބަލ ފަެއއްނެތް.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއކަމެއްާ އެހެންވީމ ،ާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރ ނެހެންނެއްވެސްާ

ެގންދިއުމ އިބެހޭ ޔުނިަވރސިޓީާ ހައްދުންމައްޗަށްާ ކަމ ިއުގޅިެގންާދެންާ އެާ މަސައްކަތްކޮށްާ ޮގތުންާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ހުރިކަމަކ ބެހޭޮގތުންވެސްާ ޮގއްސަާ އެޚަރަދުތައްާ ޚަރަދުތަކެްއ،ާ ހުރިާ ހިނގ ފައިާ

ދެާ އަދިާ މިލިއަންކަމަށްވިޔަސްާ ދޮޅުާ އެއީާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ބަލ ފައެއްނެތް.ާ

ފައިސ ައކ އިދޭތެރޭާ ދައުލަތުެގާ ކަެމއްކޮށްފަިއާާމިލިއަންކަމަށްވިޔަސްާ ބަޔަކުާ އެްއވެސްާ  120ަގިއާ

އޮޑިޓަރާާ ދެކޭޮގތުަގިއާ އަޅުަގނޑުާ އެީއާ ބެލުންާ ނުބެލުމ އިާ އެކަމެްއާ އޮތްކަމަށްވަންޏ ާ

ކަެމއްެވސްނޫން.ާ މިނިސްޓްރީެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކަެމއްނޫން.ާ އަޅުަގނޑުެގާ އެއީާ ޖެނެރަލްެގކަމެއް.ާ

ކޮށްފައެއްނެތް އަޅުަގނޑުމެންާ އެކަމެްއާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާާއެހެންވީމ ،ާ އަޅުަގނޑުެވސްާ ދެންާ ާ.

ކުރީެގާާ އެއީާ ހުންނަންވ ތަނެއްނޫން.ާ ގ އިުމވެފަިއާ ތަނެްއަގއިާ އެއްާ ކޮންމެހެންާ ޔުނިވަރސިޓީއަކީާ

 125ރިޔ ސީަގނޑުވަރުަގއިާގ އިމުެވފައިާހުންނަންވ ނެތަނެއްވެސްނޫންާކޮންމެހެންނެއް.ާއެއީާަވކިާމ ލޭަގިއާާ

ހުންނަންވ ނެތަ އަޅުަގނޑުމެންާގ އިމުކުރެވިފައިާ ޔުނިވަރސިޓީއޭާ ޔުނިވަރސިޓީއަކީ،ާ ނެއްވެސްނޫން.ާ

މައިަގނޑުާާ ބޮޑަށްާ ތަނަކަށްވުރެާ ަމއިަގނޑުާ އެއީާ ކޮންސެޕްޓަކަށް.ާ މައިަގނޑުާ މިކިޔަނީާ

ކޮންސެޕްޓަކަށް.ާއެހެންވީމ ،ާެއާޔުނިވަރސިޓީާހުރެދ ނެާމ ލޭަގިއވެސް.ާއެާޔުނިވަރސިޓީާހުރެދ ނާެާ

ޔުނިވަާރ އެާ ހުރެދ ނެާފޮނަދޫގައިެވސް.ާ ބައިތަްއާ އޭެގާ އެހެންތަނެއްަގިއވެސް.ާ ހުރެދ ނެާ ސިޓީާ

 130ރ އްޖެއަށްާފެތުރިފައި.ާއެހެންީވމ ،ާޔުނިވަރސިޓީއެއްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާގ އިުމކުރެވޭނީާާ

ޔުނިވަރސިޓީަގއިާާ އެހެންނަމަވެސްާ ރ އްޖޭަގިއ.ާ ހުންނ ނީާ ޔުނިވަރސިޓީާ ޤައުމީާ އެއީާ ރ އްޖޭަގއި.ާ

މަރު އަދިާސެންޓްރަލްާ އަޅުަގނޑުެމންާ އެާ ހުރެދ ނެ.ާ ގ އިމުކުރެވިފަިއާ ކޮންމެެވސްތަނެއްަގއިާ ކަޒުާ

ނިންމ ފައެއްނެތްާއެާގ އިމުކުރެވިފައިާހުންނ ނީާމިވެނިތަނެްއަގއޭާވަކި.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިހ ރާުާ

ހުރި މިހ ރުވެސްާ ހަމަާ ހުންނ ނީާ ސެންޓަރާ ގ އިމުކުރެވިފައިާ ޔުނިވަރސިޓީާ ާވ ހަކަދެކެވޭޮގތުަގއިާ

އޮތްާާ ކުރިއަށްާ ެއއީާ ނުވުންާ އެބަދަލުުވމ އިާ ތަނަކަށްާ އެހެންާ އެހެންނަމަވެސްާ  135ސެންޓަރުގައި.ާ

ާމުސްތަޤްބަލުަގއިާނިމިެގންދ ނެކަމެއް.ާޝުކުރިއްޔ ާ.
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ާ

ޚަރަދުކުރ ތަނެއްކަންާާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާެގމަނަފުށީ ފުދޭވަރަކަށްބޮޑުާ ތީމުެގއަކީާ ކުރީެގާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

އެހެންވީމ ،ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާއިލްހ މްާއަޙްމަދު ވ ހަކަ.ާ ބަދަލުކުރިާ މުލިއ ެގާ އަޑުިއިވެގންދިޔައީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެނިގެގންާ

ހުންނެވިާ މިހ ރުާ އެމަނިކުފ ނު،ާ މައްޗަށްާ ދުވ ލެއްެގާ މަޢުލޫމ ތުލިބެނީާ  140އަޅުަގނޑަށްާ

ާާ ކެއުމަށް 1ާާާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ 25ާާާާލައްކަ ރުފިޔ  ވަރަށްބޮޑުާހ ސްާ ޚަރަދުކުރަންޖެހޭކަމަށް.ާ

އަޅުަގނޑުާާ ނެތިން.ާ ދަްއކ ކަށްާ ެއވ ހަކަާ ޚަރަދެއް.ާ ނުކުރ ހ ބޮޑުާ ޚިޔ ލުވެސްާ ދިވެހިާ ޚަރަދެއް.ާ

ތީމުގެއިންާާ ޚަރަދުކޮށްެގންާ ރުފިޔ ާ މިލިައންާ އެތައްާ މުލިއ ެގާ ވ ހަކައަކީ،ާ ބޭނުންވ ާ ދަންނަވ ލަންާ

އަޑުިއވޭ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ރުފިޔާ ބަދަލުވިވ ހަކަާ މިލިއަންާ އެތައްާ ހެއްދެވުމަށްޓަކައިާ މުލިއ ެގާ ާ.

 145ޚަރަދުކުރިވ ހަކަ.ާމަނިކުފ ނުެގާވުޒ ރ އަށްާއެނިގަވޑަިއެގންފައިާއެބައޮތްތޯއޭާއެާދެއްވިާފަރ ތަކ އި،ާާ

ވ ކަންާާ އަތެްއާ އެާ އަތެއްވ ނަމަާ އޭެގާ މެންބަރަކަށްާ ހިމެނޭާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ މިހ ރުާ

ޑަިއަގންނަވ ތޯއޭ.ާެއއީާސުވ ލަކީާފުރަތަމަ.ާދެވަނަާސުވ ލަކީ،ާޣިޔ ސުއްދީންާމަނިކުފ ނަށްާއެނގިވަ

ދިވެހިާ ުއޅުްއވުމ ިއުގޅިެގންާ ކުރައްވަންާ އެކަންތައްާ ޕްރައިވެޓައިޒްކުރުމ ިއުގޅިެގން،ާ ސްކޫލްާ

%ާ ތެރެއިންާ މަނިކުފ ނ80ާާާުރައްޔިތުންެގާ އެހެންވީމ ،ާ ނުރުހުންވެފައި.ާ އެކަމ އިާ ވަނީާ މީހުންާ

ުއސޫލަކީާއިސްތިޢު ރީތިާ ޑިޮމކްރަސީެގާ ޤަބޫލުފުޅުނުކުރައްވަންތޯާ  150ފ ދެއްވަންާ

ާއިސްތިޢުފ ދެއްވުންކަމަށްވ ތީ.ާއެހެންވެާމިާދެާސުވ ލަށްާޖަވ ބުދެއްވުންާއެދެން.ާާ

ާ

ާމިއަދުެގާސުވ ލުެގާދ އިރ އިންާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރާޖަވ ބުދެއްވުމުންާފުދޭނެ.ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން

ާ

މިއަދުެގާާާޓަރާއޮފްާއެޑިއުކޭޝަންާމިނިސް ޖަވ ބުދޭންވީާ ައޅުަގނޑުވެސްާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ސުވ ލ އިުގޅޭ،ާ މިއަދުެގާ  155ާއ ދެ،ާ

ާސުވ ލ އިާުގޅޭާސުވ ލުތައްތޯ.ާހަމަާމިާސުވ ލަށްވެސްާޖަވ ބުދޭންވީތޯ.ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:މުސްޠަފ ާލުޠުފީާ

ާ

ަގވ އިާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން މަޖިލީހަށާްާމަޖިލީހުެގާ ވަޒީރަކުާ އޮންނަޮގތުންާ ޤ ނޫނުަގއިާ ަވޒީރުންނ އިާސުވ ލުކުރުުމެގާ ދ އިާ

ވ ންޖެހޭނާީާ ސުވ ލެއްާ އެކުރައްވ ާ ައދިާ ސުވ ލުކުރެއްވޭނީ.ާ ޖަވ ބަކ ިއުގޅިެގންާ ދެއްވ ާ ވަޑައިެގންާ

އެހެންވީމ  ސުވ ލަކަށް.ާ ުގޅޭާ ސުވ ލ އިާ އޮތްާ އެޖެންޑ ކުރެވިފައިާ މިއަދުާ ޖަވ ބަކ ިއ،ާ  160،ާާއެދެްއވިާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ ވ ކަމަށްާ ކަމެއްާ ތެރެއިންާ ދ އިރ ެގާ މިއަދުެގާސުވ ލުެގާ ކުރެއްވިާސުވ ލުަގއިާ ދެންމެާ

ާމިނިސްޓަރަށްާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ކަމަށްވ ނަމަާޖަވ ބުދެއްވުންާއެންމެާރަނަގޅުާ.

ާ
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ފެންނަާމިނިސްޓަރާއޮފްާއެޑިއުކޭޝަންާ އަޅުަގނޑަށްާ ހުއްދަދެއްަވއިފިްއޔ ާ ރައީސްާ ދެސުވ ލަށްވެސްާާޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ޖަވ ބެއްާ ާާ

މީަގއިާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:މުސްޠަފ ާލުޠުފީާ ޖަވ ބެްއާ ުގޅޭާ ސުވ ލ އިާ މިައދުެގާ ހިެއއްނުވޭާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސްާ  165އަރުވަފ ނަން.ާ

ވ ހެންނެއް.ާެއއީާމުލިއ ޭގަގއިާއެާހިނިގާޚަރަދުތަކުެގާވ ހަކަ.ާއަޅުަގނޑުާކުރިންވެސްާދެންނެވިންާ

ޚަރަދ އިބެހޭޮގތުންާއަޅުަގނޑަކީާ ދ އިރ ތަކުެގާ އެހެންާ ބެހޭނީ.ާ ޚަރަދ އިާ ދ އިރ ެގާ އަޅުަގނޑުެގާ އެާ ާ،

އެނިގފަެއއްާާ އަޅުަގނޑަަަކަށްާ އެހެންވީމ ،ާ އަޅުަގނޑަކީ.ާ މީހެއްނޫނޭާ ކުރ ާ ކަންތަކެއް،ާ ބަލ ާ

ސުވ ލެއްނޫން.ާ ުގޅޭާ ސުވ ލ އިާ މިއަދުެގާ ދެންާ ސްކޫލަކީާ ޣިޔ ސުއްދީންާ ދެންާ ނުހުންނ ނެ.ާ

ބޭނުންވޭ.ާއެހެންނަ ދަންނަވ ލަންާ އެްއޗެއްާ ައޅުަގނޑުާ ސުވ ލަކަށްވ ތީާ ދ އިރ ެގާ ތަޢުލީމީާ  170މަވެސްާ

ނެތް،ާ ކޮށްފައެްއވެސްާ ސަރވޭއެއްާ ައޅުަގނޑުާ އެނިގފައެއްނެތްާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ އަޅުަގނޑަށްާ

ޖޭެގާާއަޅުަގނޑަކަށްނޭނެގާއެްއވެސްާބޭފުޅަކުާސަރވޭކޮށްފައިާއޮންނ ނެހެންނެއްާއެކަމ އި،ާދިވެހިރ އް

%ާ ތެރެއިންާ 85ާރައްޔިތުންެގާ ެއހެންވީމ ،ާާ ޤަބޫލުނޫންކަމެއް.ާ ނޫނީާ ޤަބޫލުކަންާ މީހުންާ

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެއޭާ މިވެނިކަމަކަށްާ އަޅުަގނޑުާ ވަކިޮގތެްއ،ާ އަޅުަގނޑުާ އެއ އިދޭތެރޭަގއިާ

ޢިްއޒަތް ޖަވ ބެއްނުދެވޭނެ.ާ ނޫނެކޭވެސްާ އ ެއކޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އެސުވ ލަކަށްާ  175ތެރިާނުކުރަންޖެހޭނެއޭާ

ާރައީސް،ާޝުކުރިްއޔ ާ.

ާ

ަވޑަިއެގންާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާފަރެސްމ ތޮޑ  މިނިސްޓަރާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިއަދުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާ.`

ާއިންނެވީމަާާ

ސްކޫލްާާާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ ޣިޔ ސުއްދީންާ ދަންނަވ ލަންބޭނުންވަނީ،ާ ސުވ ލުާ ައރިހުންާ މިނިސްޓަރާ  180ާއަޅުަގނޑުާ

ސަރުކ ރުންާާއްކެުވންާ:ވ ހަކަދެާ ވިދ ޅުވެފައިިމއޮތީާ މަނިކުފ ނުާ ެގންދެވިއިރުާ ވ ހަކަދައްކަވަމުންާ ޕްރައިވެޓައިޒްކުރުމުެގާ

ާމިލިއަންާރުފިޔ އޭ..ާ.21ާއެސްކޫލްާޕްރަިއވެޓައިޒްކުރުމަށްފަހުާޚަރަދުކުރައްވ ނީާ

ާ

މިއޮތީޢިއްޒަތްތެރި،ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާމިއަދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާާ ރ އްޖޭެގާޔުނިވަރސިޓީެގާމަިއާާާާެގާސުވ ލުަގއިާ

 185މަރުކަޒުާހެދުމުެގާދ އިރ އ އިާބެހޭޮގތުންާފޮނަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާކުރަްއވ ފައިާއޮތްާާ

ސުވ ލުކުރުމުެގާާ ަވޒީރުންނ ާ ަގވ އިދ ާ މަޖިލީހުެގާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ސުވ ލެއް.ާ

ވ  އޮންނަާ ބޭކ ރުޮގތުަގއިާާޤ ނޫނުަގއިާ ވަުގތުާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންވީމަ،ާ އެނޭގ.ާ ހަކަާ

ފުރުޞަތަކަށްާ ސުވ ލެއްކުރަްއވ ާ ހުރިހ ާ ދ އިރ އ އިބެހޭާ ތަޢުލީމީާ ހަަމާ ބޭނުންކުރެއްވުުމެގޮގތުންާ

ެއހެންވީމަ،ާ މިއޮންނަޮގތަށް.ާ ޤ ނޫނުަގއިާ ހަމަާ ކުރައްވަންޖެހޭނީާ މިކަންާ އެދެން.ާ ނުހެއްދެވުންާ

 190ާސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާާއަޅުަގނޑުާފަރެ
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ާ

މިއަދުާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ދެންާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާއ ދެ،ާ

ވ ހަކަ.ާާާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ ބަދަލުކުރުުމެގާ ޔުނިވަރސިޓީއަކަށްާ ތީމުޭގާ ޤަބޫލުކުރ ހިތްވަނީާސުވ ލަކީާ ާައޅުަގނޑުާ

ހުންނަންވެސްވީ.ާާާއްކެުވންާ:ވ ހަކަދެާ މުސްތަޤްބަލުަގއިާ ޮގތުަގޭއާ ރިޔ ސީަގނޑުވަރުެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ތީމުެގއަކީާ

 195އެހެންވީމަ،ާމަނިކުފ ނުާއެތަނުަގއިާމިހ ރުާތިާވިސްނަވަނީާކޮލެޖުެގާކޮންމެވެސްާބައެއްާެއތަނުަގއިާާ

މިދަން އަޅުަގނޑުާ ިއމ ރ ތެއްާބަހައްޓަވަން،ާ ފުރިހަމަާ އެއަށްވުރެާ ބައެއް.ާ ޔުނިވަރސިޓީެގާ ނަވަނީާ

ތެރޭަގިއ.ާާ އިމ ރ ތްތަކުެގާ ހުރިާ ލިބިފައިާ ކޮލެޖަށްާ ރ އްޖޭަގއިާ ހިންގަވަންާ އެބައިާ ކޮލެޖުެގާ ނެތީތޯއޭާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

 200ާަގއިެވސްާއަޅުަގނޑުާދެންނެވިންާއަޅުަގނޑުމެންާވަކިޮގތެްއާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާއަޅުަގނޑުާކުރީާމިނިސްޓަރާއޮފްާއެޑިއުކޭޝަްނާ،

ޔުނިވަރސިޓީއެްއާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:މުސްޠަފ ާލުޠުފީާ ެއއީާ ތީމުެގއަކީާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ނިންމ ފަެއއްނެތޭ.ާ އެކަމަކަށްާ

ާާ ހިންުގމަށްޓަކަިއާާހިންަގންާހަދ ފައިާހުރިތަނެއްާނޫން.ާޔުނިވަރސިޓީާހިންުގމަށްޓަކައިާނޫނީާކޮލެޖު

އެހެރީާހަމަާވަރަށްބޮޑުާޚަރަދުކޮށްެގންާއިމ ރ ތެއްާހަދ ފައި.ާެއކަމަށްާވަރަށްާެއކަށީެގންވ ާިއމ ރ ތެއްާ

ކުރީެގާާ އެތަނަށްާ ޔުނިވަރސިޓީާ ނ ދޭާ ހިތަކަށްާ ނުބުނޭ،ާ ހިތަކަށްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ އެއީ.ާ

ކަމަާ ބަދަލުވެެގންދ ނެާ ތީމުެގއަކަށްާ ެގ،ާ އުޅުއްވިާ ައޅުަގނޑުާާރައީސްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ  205ކަށެއް.ާ

އަދިވެސްާނުދަންނަވ ނަންާޭއެގާބައެއްާކަެމއްާނުދ ނެއެކޭ.ާއެއީާއެކަށީެގންވ ކަމެއް.ާެއއީާއެޮގތަށްާާ

ނިންމަވައިފިކަމަށްވަންޏ ާއެޮގތަށްާވެދ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެތަނަކީާއެއީާއެކަމަށްާތައްޔ ރުކޮށްފަިއާާ

ާާ އަޅުަގނޑަށް ތަނެއްނޫން.ާ ޔުނިަވރސިޓީެގާާހުރިާ ހިނގ ކަމަށްވަންޏ ،ާ ޔުނިވަރސިޓީެއްއާ ހީވަނީާ

މާ  ހުރިތަނެްއާ ތައްޔ ރުކޮށްފައިާ ެއކަމަކަށްޓަކައިާ ހިންގ ކަމަށްވަންޏ ވެސްާ ސެނެޓްާ

ައޅުަގނޑުާާ ެއއީާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ހިންަގން.ާ އެތަނެއްާ  210އައުލ ކަންބޮޑުވ ނެހެންާ

ކޮންމެހެން ޮގތުަގއިާ ބަެއްއާާާާޤަބޫލުކުރެވޭާ ޔުނިވަރސިޓީެގާ އެތަނުަގއިާ ލ ޒިމްކަމެއްނޫނޭާ އެީއާ

މިދެންނެވިޮގތަށްާާ ހަމަެއކަނިާ ވެދ ނެ.ާ ރަނަގޅުޮގތްތަްއވެސްާ ެއއަށްވުރެާ އަދިާ އެއީާ ހިންުގމަކީެއއް.ާ

ެއއީާކޮންމެހެންާލ ޒިމްކަމެއްނޫން.ާއަދިާއެހެންާތަނެްއަގިއވެސްާއޮވެދ ނެ.ާާ މ ލޭަގއިާހުރިމަކީވެސްާ

މުސް ދޭތެރޭަގިއާާއެހެންވީމަ،ާ ވ ނެޮގތ ާ ކަންތައްތައްާ ތަރައްޤީެވެގންދ އިރުާ އެާ ތަޤްބަލުަގިއާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ މިއޮތީާ މިހ ރުާ ބިލުާ ޔުނިވަރސިޓީާ ދެންާ މިދަނީ.ާ ވިސްނަމުންާ  215އަޅުަގނޑުމެންާ

ފުޅ ކުރ ނެޮގތ ،ާާ ކުރިއަށްއޮތްތަނުަގއިާ އެކަންތަްއާ ނިމިެގންދ އިރުާ އަތްޕުޅުމަތީގައި.ާ މެންބަރުންާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށާްާފުޅ ވަމުންދ  އަލީަގއިާ ލިބިދޭާ ޤ ނޫނުންާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނެޮގތ އިާ
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އޮންނ ނެކަންނޭނެގާ ހ މަކުރައްވ ފަިއާ ތިބޭފުޅުންާ ޤ ނޫނުަގއިާ އެާ ކުރިއަށްެގންދެވޭނެ.ާ

ާާ ފުރުޞަތުތައް ޔުނިވަރސިޓީެގާ ލިބޭާ ތަޢުލީމްާ ދަރިންނަށްާ ރ އްޖޭެގާ މުޅިާ 7ާާޔުނިވަރސިޓީއަކީާ

ތެރެއި ޔުނިވަރސިޓީާާސަރަހައްދުެގާ އެހެންވީމަ،ާ ތަނެއްކަމަށް.ާ އޮންނަާ ލިބޭޮގތަށްާ  220ންވެސްާ

ފުޅ ވެެގންދ އިރުާއެާޔުނިވަރސިޓީެގާކަންކަންާހިންުގމަށްޓަކައިާއެންމެާއެކަށީެގންވ ާއިމ ރ ތެއްަގއި،ާާ

މަުގފަހިކުރަންާ ެއކަމަށްާ ބަލައިެގންާ ޮގތްތަކެއްާ ކުރެވޭނެާ ެއކަންާ ޚަރަދުކުޑަކޮށްާ އެންމެާ

ޚަރަދުވ އިރުާއަޅުަގނޑުމެންެގ14ާާާާާބޭނުންވ ނެ.ާމިހ ރުވެސްާރ އްޖޭެގާތަޢުލީމަށްާ%އަޅުަގނޑުމެން

އެހެނިހެންާ އަދިާ މުވައްޒިފުންނ އިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެބަދޭާ ބައެްއާ ވަރަށްބޮޑުާ ތަޢުލީމުެގާ

 225ެގންާާކަންތައްތަކަށް.ާއެހެންވީމަ،ާތަޢުލީމަށްާކުރ ާޚަރަދުާކުރިއަށްާއޮތްތަނުަގއިާމިހ ރަށްވުރެާއިތުރުވެ

އަޅުަގނޑަށްާާ ފުޅ ެވެގންދ ނެކަންާ މިންވަރުާ ދޭާ ތަޢުލީމަށްާ ނުދިޔަކަމުަގިއިވޔަސްވެސްާ މ ބޮޑުތަނެއްާ

ފުޅ ވަމުން.ާ ފުޅ ވަމުންާ މިދަނީާ ހަމައަށްާ ތަޢުލީމ ާ މަތީާ ޘ ނަވީާ ފެށިެގންާ ޕްރީާސްކޫލުންާ ޔަޤީން.ާ

ވަރަށްބޮ އޮތްތަނުަގއިާ ކުރިއަށްާ ެއހެންވީމަ،ާ ހުއްޓުެމއްނ ދޭ.ާ ކަންތައްާާއަދިވެސްާ ތަޢުލީމުެގާ ޑަށްާ

ައޅުަގނޑުމެންާ ކުރެވޭތޯާ ރަނަގޅުޮގތުަގއިާ ކުޑަކޮށްާ ވީހ ވެސްާ ޚަރަދުާ އެކުރ ާ ފުޅ ވެެގންދ އިރުާ

އަޅުަގނޑުމެންާ މަސައްކަތްކުރ އިރުާ ެއކަމަށްޓަކައިާ އެހެންވީމަ،ާ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ.ާ  230އެންމެންާ

އެންމެާކުޑަާޚަރަދެއްާހިނގ ާއިމ ރ ތެއްަގއި،ާާާާއެކަންާކުރ ނީާއެކަމަށްާއެންެމާރަނަގޅުާއިމ ރ ތެއްެގ

ހުރިހ ާސަރަޙައްދެއްަގއި.ާާ ރ އްޖޭެގާ ޮގތެއްަގިއާ ދެވޭާ ކުދިންނަށްާ ފުރުޞަތުތަކެއްާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ

ާޝުކުރިއްޔ ާރައީސްާ.

ާ

 235ާންެގާަމޖިލީހުެގާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާމިސުވ ލުާދަންނަވަނީާރައްޔިތުާމ ަވށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ

ދެއްވ36ާާާިާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާ ދެންމެާ އިންތިޚ ބުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ދަށުން.ާ ެގާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ާވަނަާ

ކޯލިޝަންެގާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ތިބޭފުޅުންެގާ ކުރިއަށްެގންދަވަނީާ ސަރުކ ރުންާ މަނިކުފ ނުެގާ ވިދ ޅުވިާ ޖަވ ބުަގއިާ

ާމެނިފެސްޓޯގައި މިދަންނަވަނީ،ާާާ އަޅުަގނޑުާ ުގޅިެގންާ އެޖަވ ބ އިާ ކަންތައްތައްކަމަށް.ާ ހުރިާ

ކޯލިޝަންއަށްާ ހިމެނިވަޑައިަގންނަވ ާ މަނިކުފ ނުާ އިންތިޚ ބުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ

ރަށްރަށަށްާ އެހެންާ އޮފީސްތައްާ އަތޮޅުާ ހުރިާ ރަށްރަށުަގއިާ ލިބިަވޑަިއެގންފައިނުވ ާ  240އަޣްލަބިއްޔަތުާ

އްވުންާއެމް.ޑީ.ޕީެގާއިއްތިހ ދުެގާމެނިފެސްޓޯަގިއާހިމެނިފައިވޭތޯ.ާދެންާދެވަނަާސުވ ލަކީ،ާާބަދަލުކުރެ

ާރައީސްާނަޝީދުާރައީސްކަމަށްާވަޑައިަގތުމަށް....ާ.

ާ

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢީސ .ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:
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ާ245 

ާާނުކުތ ()ނިޒ މ ބެހޭ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާސުވ ލުކުރެއްވުުމެގާކަންތައްާވަކިޮގތަކަށްާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުަގއިާވަރަށްާާާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

މެންބަރުންާސުވ ލުކުރައްވަާދެއްކެުވންާ:ވ ހަކައަޙްމަދުާޢީސ ާާ ޚިލ ފަށްާ އެއ އިާ ހަމަާސީދ ާ އޮތްއިރުަގއިވެސްާ ބުނެފައިާ މުންާާސ ފުކޮށްާ

 250ެގންދަވ އިރުާޢިއްޒަތްތެރުާރަީއސްާހަމަާއެއްެވސްާބަސްފުޅެްއާވިދ ޅުނުވެާއިންނަވ ތީ.ާއަޅުަގނޑަށްާާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރައްޔިތުންާ މިދ ޮގތުންާ ކަންތައްާ ސުވ ލުކުރުމުެގާ މަޖިލީހުެގާ ހީވަނީާ

ާާ އެބަ ރައްޔިތުންނަށްވެސްާ ކުރ ނެހެން.ާ މިހ ރުާ މަލ މ ތްާ މިނިސްޓަރުންނ ާމެންބަރުންނަށްާ އެނޭގާ

ކުރެވޭނީާުގޅުންހުރިާސުވ ލުކަން.ާއަތޮޅުާއޮފީސްާބަދަލުކުރުމ ބެހޭޮގތުންާއެޑިޔުކޭޝަންާމިނިސްޓަރ ާ

މެންބަރުންނަށްވެސްާާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ތިއްބެވިާ ދެންާ މަޖިލީހުަގއިާ ހީަވނީާ ައޅުަގނޑަށްާ ކުރެްއވުމަކީާ

 255ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.ާމަލ މ ތެއްާރައްދުވ ނެކަމެއްހެންާއިނޭގތޯ.ާޝުކުރިއްޔ 

ާ

ާ

ސަމ ލުވެވަޑައިެގންާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ ނުކުތ އެްއކަމަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ

ކުރުމުަގއިާާ ސުވ ލުާ ރިޔ ސަތުންާ ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ނެާ މެންބަރަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އިންނެވިނަމަާ

ާާ ޚިލ ފަށް ަގވ އިދ ާ އެކަންާާމަޖިލީހުެގާ ެގންދަވ ތީާ ކުރަްއވަމުންާ ސުވ ލުާ މެންބަރުންާ  260ޢިއްޒަތްތެރިާ

ވިދ ޅުވިޮގތަށްާާ ތިޔަާ ދެންމެާ ެމންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެހެންވީމަ،ާ ެގންދަވ ތަން.ާ ހުއްޓުވަމުންާ

ބެހެއްޓުންާ ޢަމަލުތައްާ މަޖިލީހުަގއިާ ރައްދުވ ޮގތަށްާ މަލ މ ތްާ ނަފްސަށްާ އަމިއްލަާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އަޅުަގނޑުާ ހުރިހ ާާއެީއކީާ އެދެންާ އަޅުަގނޑުާ ކަމެއްނޫން.ާ ތަރުޙީބުދޭނެާ އަދިާ ޤަބޫލުކުރ ާ ވެސްާ

ަވޒީރުންނ ާ އަދިާ ަގވ އިދ ާ މަޖިލީހުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މެންބަރުންނަށްވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ެގންދެވުމަށް.ާ ބޭނުންކުރަްއވަމުންާ ފުރުޞަތުެގާ މިާ ތެރޭަގއިާ ދ ިއރ ެގާ ޤ ނޫނުެގާ  265ސުވ ލުކުރުުމެގާ

މ  ސުވ ލުާާއަޅުަގނޑުާ ފުރުޞަތުއަރުވަންާ މެންބަރަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވަށުާ

ާކުރިއަށްެގންދެވުމަށް.ާާ

ާ

ާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާަގއ36ާާާާިރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލިންާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގާާމ ަވށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

 270ާކަނޑައެޅިެގން....ާ.ާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާ

ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ
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ާهللا.ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާއިހަވަންދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

 275ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ދެާއިހަަވންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ މަނިކުފ ނުާ މިނެީގާ ނުކުތ ެއްއާ ނިޒ މ ބެހޭާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް،ާ ޖަވ ބ އިާާޢިއްޒަތްތެރިާ ާއްިވާ

ުގޅިެގންާއެއަށްާރައްދުާދިނުމަކަށްނޫން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުަގއިާވަރަށްާސ ފުކޮށްާާކަދެއްކެުވންާ:ވ ހަهللاާއަޙްމަދުާޢަބްދު

ރައީސްާާ ދެންާ ޙުރުމަތްތެރިކޮށްނުހިތީމަާ ަގވ އިދަށްާ މަޖިލީހުެގާ މެންބަރުންާ މަޖިލީހުެގާ އެބަބުނޭާ

ދ ިއރ އިންާޢަމަލުކުރަންވ ޮގތް.ާާ ސުވ ލުެގާ ވިދ ޅުވޭާ ެއބަާ ތަކުރ ރުކޮށްާ ރައީސްާ  280އެހެންވީަމ،ާ

އެޮގތަށްާާ ނުެގންދަން.ާ ކަންތައްާ ހަމަނުޖެހުމަށްދ ނެޮގތަކަށްާ އިތުރަށްާ އެާ ދެންާ ސުވ ލުކުރުމަށ އިާ

ޢަމަލުކުރެއްވީމ ާދެންާރައީސްާހަމަާފަސްޖެހިާއެބަާަވޑަިއަގންނަވ ާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދ ާެއއްޮގތަށްާާ

މަޖިލިސާްާފިޔަވަ ެއއްޮގތަށްާ ަގވ އިދ ާ މަޖިލީހުެގާ ނުހައްދަވ ާ އެހެންާ އެހެންީވމަ،ާ ައޅުްއވަން.ާ ޅުާ

ނެީގ.ާ ނުކުތ އެްއާ ނިޒ މީާ ދަންނަވަންވެެގންާ ޢިލްތިމ ސްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ެގންޮގސްދެއްވުމަށްާ

 285ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާ

ވ ޮގތުންާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބުނެފައިާ ަގވ އިދުަގއިާ ނިޒ މީާމަޖިލީހުެގާ އިލްތިމ ސްކުރުމަކަށްާ ރައީސަށްާ މަޖިލީހުެގާ ާ

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތެރެއިންާ ަގވ އިދުެގާ މަޖިލީހުެގާ އެހެންވީމަ،ާ ނޭރުވޭނެ.ާ ނުކުތ އެއްާ

ފިޔަވަޅެްއާާ ައޅަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުާ ނަސޭޙަތްތެރިވަން.ާ ައޅުަގނޑުާ ކުރެއްވުމަށްާ  290ކަންތައްތައްާ

ނޑުާމ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާސުވ ލުކުރެއްވުމަށްާާއެޅުމަކަށްާފަހެއްނުޖެހޭނަން.ާައޅުަގ

ާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާާ

ާ

ާއަޅުަގނޑުާމިާަގވ އިދަށްާވަރަށްާއިހްތިރ މްކުރަން.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާމިގަވ އިދުެގާތެރޭަގިއާމިހިރީ.ާާާމ ަވށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ާާާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާ މ 36ާާަގވ އިދުެގ މިނިސްޓަރަށްާވަނަާ އެބަބުނޭާ ބަހުންާ ސ ފުާ ވަރަށްާ ހަމަާ ަގިއާ )ހ(ާ  295ާއްދ ެގާ

ސުވ ލުކުރެވޭނެކަމަށް.ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ުގޅިެގންާ ޖަވ ބަކ އިާ ދެއްވ ާ އެމަނިކުފ ނުާ ުގޅިެގންާ ސުވ ލަކ އިާ ދަންނަވ ާ

ނެއްނޫން.ާއެހެންާއޮތީމަާއަޅުަގނޑުާަގވ އިދަށްާބަލ ފައިާމިސުވ ލުާދަންނަވަނީ.ާަގވ އިދުންާބޭރަކުން

އެހެންވީމަ،ާއެކަންާތިބޭފުޅުންެގާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައިާދަންނަވ ލަން.ާދެވަނަާސުވ ލަކީ،ާމަނިކުފ ނުެގާާ

ރައީސްކަމަށްާާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އެނިގެގންދިޔަާ އަޅުަގނޑަށްާ ޖަވ ބުންާ

ކޮށްނުދެއްާ ެއކަމެއްާ ވިދ ޅުނުވ ކަމަށްވަންޏ ާ ސ ފުކޮށްާ  300ވ ނެކަމަށް.ާާއިންތިޚ ބުެވވަޑައިަގތުމަށްފަހުާ
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ހަމާަާ ވަޢުދުތަކަކީާ ވެަވޑަިއެގންފަިއވ ާ ޭއެގކުރިންާ ސުވ ލަކީާ އަޅުަގނޑުެގާ އެހެންވީމަ،ާ

ޚިޔ ލެއްކަމަށްތޯއޭާތިާނިންމަަވނީ.ާތިންވަނަާސުވ ލަކީާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާާ

ދުންމަތީާއަތޮޅުާއޮފީހުަގިއާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ މަނިކުާއެާިއޝ ރ ތްކުރެްއވިާދުވަސްވަރުާހައް

ައޅުަގނޑުާާ އަންަގވ ލަދެއްވުމަށްާ މަނިކުފ ނަށްާ ވ ހަކަާ ނުހުންނ ނެާ އެހީތެރިެއއްާ އަތޮޅުވެރިޔ ެގާ

 305ާއެދެން.ާޝުކުރިްއޔ ާ.

ާ

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމުޙަންމަދުާނ ޒިމް.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާކުތ ()ނިޒ މ ބެހޭާނު

ާ310 

ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާމަޖިލީސްާމަޖިލިސްާަގވ އިދުަގިއވ ާޮގތުެގމަތީންާމަޖިލިސްާެއއްާމެންބަރަކުާާމަޑަެވލިާދ އިރ ެގާމުޙަްނމަދުާާ

ބަލ ފައިާާުވންާ:ވ ހަކަދެއްކެނ ޒިމްާ ަގވ އިދުާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ރައްދުދެއްވުުމެގޮގތުން،ާ މެންބަރަކަށްާ އަނެއްާ

މިވ  އަދިާހަމަާ ނަސޭޙަތްތެރިަވންާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެއާ މިދެންނެވީ.ާ ހަކަާ

މެންބަރަކަށްާ އަނެއްާ މެންބަރަކުާ ެއއްާ އަޅުއްވަންޖެހޭނެ.ާ ފިޔަވަޅުާ އެކަމަށްާ މަނިކުފ ނުވެސްާ

 315ާރައްދުދެއްވުުމެގޮގތުންާވ ހަކަެއއްާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުަގއިާނެތްާދެއްކޭކަށް.ާާ

ާ

ާ

ދ އިރ އިންާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން މިއަދުެގާސުވ ލުެގާ މިނިސްޓަރަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ައޅުަގނޑުާ ނުކުތ އެއްނޫން.ާ ނިޒ މ ބެހޭާ

ާޖަވ ބުދެއްވުމަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާާ

ާ320 

ރަނަގޅަށްާމިނިސްޓަރާއޮފްާއެޑިއުކޭޝަންާާ އަޅުަގނޑަށްާ ކުރިންާ އިންތިޚ ބުެގާ މިހ ރުާ މިސުވ ލަކީާ ރައީސް،ާ ާާސުވ ލު،ާާޢިއްޒަތްތެރިާ

މިސުވ ލަކީާރަނަގޅުކަމަށްާވ ކަމަށްވަންޏ ާކުރިންާދައްކަވ ފަިއވ ާވ ހަކަތަކަކީާެއއީހަމަާޚިޔ ލުހެއްޔޭ.ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:މުސްޠަފ ާލުޠުފީާ

ދެންާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާއިންތިޚ ބަކަށްާކެމްޕޭންކުރަމުންދ އިރުާވަރަށްާިގނަާވ ހަކަތައްާދެކެވިފަިއާާ

ދެކެވޭނެ ފައިނަލްާހުންނ ނެ.ާ ެއއީާ ވ ހަކަތަކަކީާ ހުރިހ ާ ހަމަގައިމުާ އޭެގތެރެއިންާ ާ.

އެއީާާ ސިޔ ސަތުތަކަކީާ އެންމެފަހުެގާ ފައިނަލްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ހިނގ ދ ނެ.ާ  325ސިޔ ސަތުކަމަށްނުެވާ

މިހ ރާުާ ސިޔ ސަތުތަކެއް.ާ ހ މަކުރެވިެގންދ ާ ތަކުރ ރުކޮށްާ ފ ޅުކަންބޮޑުޮގތެްއަގިއާ ވަރަށްާ

ސަރުކ ރު ފެންވަރުގައިހުރިާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ޑިވެލޮޕްޓްާ އޭެގާ ސިޔ ސަތުތަކ ިއާ މައިަގނޑުާ ެގާ

އަިއްއސަވަނީާާ ސިޔ ސަތުތަކެއްާ އެހުރިހ ާ އެނޭގ.ާ ރަނަގޅަށްާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ ސިޔ ސަތުތަކ އިާ
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ޭއެގކުރީެގާާ ދުވަސްތަކުަގއ އިާ ކެމްޕޭންކުރަމުންދިޔަާ މަސަްއކަތްކުރަމުންދިޔަާ އިންތިޚ ބުެގާ

ރަްއޔިތު ވ ހަކަތަްއާާދުވަސްތަކުަގއ އިާ ތަފ ތުާ ފ ޅުކުރަމުންާ ޚިޔ ލުތައްާ ތަފ ތުާ ބައްދަލުކޮށްާ  330ންނ އިާ

ައޅުަގނޑަށްާާ އެހެންވީމ ،ާ ކަންތައްތައް.ާ އަިއއްސަހުރިާ އޭެގތެރެއިންާ ބަހުޘްކުރަމުންާ އެާ ދައްކަމުންާ

ހުރިހ ާާ ދައްކ ފަިއާ ދުވަސްވަރުާ ކެމްޕޭންެގާ ދެންނެވޭނީާ އަދިވެސްާ ހަމަާ ދެންނެވޭނީާ ކުރުކޮށްާ

ޭއެގތެރެއިންނޭާވ ހަކަތަކަާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ހިނގ ދ ނޭ.ާ ސިޔ ސަތުތަކަކަށްނުވެާ ެއއީާ ކީާ

ސިޔ ސަތުތަކެއްާއަިއއްސަާމިހުންނަނީ.ާދެންާހަމަގައިމުވެސްާއޭެގފަހުންާރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ އަކަށްާާ

އެއީ ވ ހަކަތަކަކީާ ދައްކަވ ާ މުޚ ތަބުކޮށްާ ރަްއޔިތުންނ އިާ ހޮިވަވޑަިއަގތުމަށްފަހުަގއިާ  335ހަމަާރައީސަކުާ

ސިޔ ސަތުތައްާާ އެާ ެވެގންދ ނެ.ާ ސިޔ ސަތުތަކެްއކަމަށްާ ޤައުމުެގާ ހަމަާ ލިބިެގންވ ާ ބުރަދަންާ ވަރަށްާ

އެީއާާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ހުންނަނީެވސްާ ބިނ ވެފައިާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ބިނ ވ ނީާ

ުގޅިާ ވަޢުދުތަކ އިާ ހުރިާ މެނިފެސްޓޯެގާ އިްއތިޙ ދުެގާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ެއހެންވީމަ،ާއިއްތިޙ ދުެގާ ެގން.ާ

ރައީސް،ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެއރުވިއްޖެކަމަށް.ާ ޖަވ ބުާ އަޅުަގނޑަށްާ ެއސުވ ލަށްާ ހީކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ

 340ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

މަޖިލީހުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ވަޒީރަކުާާޝުކުރިއްޔ .ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހަށްާ ބުނެފަިއވ ޮގތުންާ ގަވ އިދުަގއިާ ެގާ

މިނެޓްާމިއޮންނަނީާއިތުރުާސުވ ލުކުރުމަށް.ާެއހެންވީމަ،20ާާާބުާދެްއވ ާނިމޭތ ާާވަޑައިެގންދެއްވ ާޖަވ 

ާާ ނިމުނީ.20ާާާާމިހ ރު މިހިސ ބުންާ އައިޓަމްާ ެއޖެންޑ ާ ސުވ ލުކުރުމުެގާ މިއަދުެގާ ވުމ އެކުާ މިނެޓްާ

 345ާއަޅުަގނޑުާޢިްއޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރަށްާޝުކުރުދަންނަވަންާ.

ާާ

. .ާަކުއްލިާމައްސަލ

ާ

ާާާކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއް 2ާާާާއަޅުަގނޑުާއެޖެންޑ ެގ ވަނ70ާާާަވަނަާއައިޓަމަށްާދިއުމުެގކުރިންާމިއަދުާމަޖިލީހުެގާގަވ އިދުެގ

ެއމައްސަލަާ ހުށަހަޅުްއވ ފަިއވ ތީ،ާ މައްސަލައެއްާ ކުއްލިާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަށުންާ  350މ އްދ ެގާ

ދ އިރ ެގާާ ތުލުސްދޫާ އަރުވަން.ާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރާުާހުށަހެޅުއްވުމަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާރޮޒައިނ ާޢ ދަމް.ާ

ާ

ނުލިބޭތީވެ.ާާާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ކޮޕީއެއްާ މައްސަލަިއެގާ އަދިާ އަތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

 355ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާއ ދެ،ާދަުއލަތުެގ..ާ.ާމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ދަރޮޒައިނ ާއާ 
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ާ

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޒިމް.ާާާކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއް

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ360 

ފޮނުވާ ާމަޑަެވލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ އިދ ރ އިންާ މަޖިލީހުެގާ މައްސަލައަކީާ ކުއްލިާ މިއަދުެގާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

މައްސަލަެއއްތޯާސ ފުކޮށްލަންެވެގން.ާެއއީާއަޅުަގނޑަކަށްާނޭނުގނުާމިހ ރުާމިާކަންތައްާމިދިޔަޮގތުންާާާދެއްކެުވންާ:މުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަ

ސ ފުކޮށްލަދެއްިވއްޔ ާާ އެކަންާ އެހެންވީމ ،ާ ކޮންދިމ ލަކުންކަމެއް.ާ އައިސްެގންމިުއޅެނީާ މައްސަލަާ

ާވަރަށްާރަނަގޅު.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.
ާާ365 

ާ

މެންބަރާުާާންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތު ޢިއްޒަތްތެރިާ ނޫން.ާ ފަރ ތެއްާ ހުށަހަޅ ާ މައްސަލަާ ކުއްލިާ އިދ ރ އަކީާ މަޖިލީހުެގާ އ ދެ،ާ

އަދިާ ސ ފުވ ޮގތުަގިއާ ެމންބަރުންނަށްާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ވ ހަކައެްއ.ާ އެވިދ ޅުވިާ ދެންމެާ

މައްސަލަ ކުއްލިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ިއދ ރ އަށްާވިދ ޅުވ ންއެބަޖެހޭހެން.ާ މަޖިލީހުެގާ ެއއްާ

 370ާފޮނުއްވ ފައިާއޮތީމަާއެފުރުޞަތުާދެންމެާމިއެަެރުވީ.ާ

ާ

އެހެންާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ހުށަހަޅ ފައިާ މައްސަލަާ އިދ ރ ިއންާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ޕީއެއްާއަޅުަގނޑުމެންެގާމޭޒުމައްޗަށްާފޮނުވ ތީވެާއޭެގާކޮޕީެއްއާާދުވަސްދުވަހުވެސްާއެަމއްސަލަިއެގާކޮާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާ

ނުނަގ ާދެވުނީ.ާއެހެންވީމަ،ާެއވ ހަކަާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލީ.ާއ ދެ،ާދައުލަތުންާބޮޑުާޚަރަދުކޮށްެގންާ

ފޯރުވ ދިނުމުެގާ ޚިދުމަތްާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ލުއިފަސޭހަކަމ އެކުާ ޢިމ ރ ތްކޮށްާ  375އަތޮޅުއޮފީސްތައްާ

ާާ ސަބަބަކ ނުލ ާއިންތިޒ މު އެްއވެސްާ މަޤުބޫލުާ ރަށްރަށަށްާ އެހެންާ ރަށްރަށުން،ާ ހަމަޖައްސ ފަިއވ ާ

ދަތިާ މިފަދަާ އިޤްތިޞ ދީޮގތުންާ ބަދަލުކުރަމުންދ ހިނދު،ާ އަތޮޅުއޮފީސްތައްާ މިހ ރަކަށްއައިސްާ

ބުރަާ މިކަުމެގާ އަނެއްކ ވެސްާ ޚަރަދުކުރަންޖެހުމުންާ ބޭކ ރުާ ެއތަކެއްާ މިކަމަށްާ ދުވަސްވަރެްއަގއިާ

ފުލަންޖެހޭނީާމުޅިާރައްޔިތުންނަށްކަމަށްވ ހިނދު،ާސަރުކ ރުންާމިޮގތަށްާމިޢަމަލުކުރަނީާސަރުކ ރ އިާާއު

ބަދަލުަގއިާާ ޙައްލުކުރުމުެގާ މަޝްވަރ ކޮށްެގންާ މައްސަލަތައްާ ބައެއްާ ދިމ ވ ާ ދެމެދުާ  380ރައްޔިތުންނ އިާ

ާ ރަށްރަށުެގާ ބައެއްާ ޖެއްސުންކުރުމުެގޮގތުންނ އިާ ބިރުދައްކ ާ ރައްޔިތުންނަށްާރައްޔިތުންނަށްާ

މިފަދާަާ އުސޫލެއްނެތިކަމަށްވ ތީއ ިއ،ާ ހަމަެއއްާ އެްއވެސްާ ނިޔަތުަގއިާ އުނދަޫގކުރުމުެގާ ދުއްތުރ ކޮށްާ

ޤައުމުެގާާ މުޅިާ ެގއްލި،ާ ައމަންއަމ ންކަންާ އުފެދި،ާ ފިތުނަފަސ ދަާ ހިތުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ ކަންކަމަކީާ
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މިހ ރުވެ އަދިާ ފިތުނައަކަށްވ ހިނދުާ ެގއްލޭފަދަާ ކ.ތުލުސްދޫަގިއާާމަޞްލަޙަތުާ ށ.ފުނަދޫއ އިާ ސްާ

ބަދަލުކުރުމުެގާާ އެތަންތަންާ ސަބަބެއްނެތިާ މަޤުބޫލުާ ެއއްެވސްާ އަތޮޅުއޮފީސްތައްާ  385ޤ އިމްކުރެވިފައިވ ާ

އެތަކެްއާާ ސަބަބުންާ ޢަމަލުކުރުމުެގާ ސަރުކ ރުންާ މިޮގތަށްާ ފ ހަަގކޮށް،ާ ފަށ ފައިވ ކަންާ މަސައްކަތްާ

ާދަތިތަކ އިާކުރިމަތިވުމ ާއަދިާދައުލަތަށްާއެތަކެއްާމ ލީާރައްޔިތުންނެއްާނުހަނުާބޮޑެތިާއުނދަޫގތަކ އި

ސަމ ލުކަމަށްާ ސަރުކ ރުެގާ ޮގވ ލ ،ާ ހުއްޓ ލުމަށްާ ވަުގތުންާ މިކަންާ ެގއްލުންތަކެްއވ ތީ،ާ

ަގވ އިދުެގާާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ކުއްލ70ާާާާިެގނައުމަށްޓަކައިާ ދަށުންާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

 390ާކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާމައްސަލަެއއްެގޮގތުަގއިާހުށަހަޅަން.ާޝު

ާ

ބެލުމަށާްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ފެނޭތޯާ ބަހުސްކުރަންާ މައްސަލައަށްާ ކުއްލިާ ގަވ ިއދުަގިއވ ޮގތުންާ މަޖިލީހުެގާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

މައްސަަަލަާ ކުއްލިާ މަޖިލީހަށްާ ބޭނުންާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އޭެގކުރިންާ ނަަގންޖެހޭ.ާ ވޯޓެއްާ

ބަހަނީާހުށަހެޅުއްވީމ  މޭޒުކޮޅުަމއްޗަށްާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުންާ ކޮޕީެއްއާ ޭއެގާ ާ،

ކޮޕީާ ޒިންމ ެއްއާ ބޭފުޅެްއެގާ ހުށަހަޅުއްވ ާ އެމައްސަލަެއއްާ ހުށަހެޅުްއވީމަ.ާ  395އެމައްސަލައެއްާ

އަީމންޢ ންމާުާ އަޅުަގނޑުާ ެއއީ.ާ ހުށަހެޅުްއވުންާ މައްސަލަާ ަވޑަިއެގންާ މަޖިލީހަށްާ ހިތްޕަވަިއެގންާ

ާއަ އެދެންާ 5ާރިހުންާ ނެުގަމށްޓަކައިާ ވޯޓެއްާ ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށްާ ރަނަގބީލުާ .ާާމިނެޓުެގާ

ޝުކުރިްއޔ .ާވޯޓަށްާދަންނަވ ލުމުެގކުރިންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާކ ޑުކޮޅުތައްާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާާ

މިާދަންނަވ ލަނީާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާވޯޓަށްާާޗެކްކޮށްލެއްވުމަށްާައޅުަގނޑުާހަނދުމަފުޅުކޮށްާއަރުވަން.ާާ

ާާރައް ަގވ ިއދުެގ މަޖިލީހުެގާ ޢިްއޒަތްތެރ70ާާާިޔިތުންެގާ ދ އިރ ެގާ ތުލުސްދޫާ ދަށުންާ މ އްދ ެގާ  400ވަނަާ

ުވމ ާމެދާުާއްާސްކުރެމަޖިލީހުަގއިާބަހުާާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާކުއްލިާމައްސަލަ،

ފެނިވަޑަ މެންބަރުންނަށްާ ާާޢިއްޒަތްތެރިާ ާާަިަގންނަވ ޮގތަކަށް ވޯޓުެގާާޯވޓުދެއްވުމަށް. ނެުގނުާ ދެންމެާ

ާނަތީޖ ާދަންނަވ ލ ނަން.ާާ

ާ

 405ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާ.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާާދުކުރެްއވިާމެންބަރު:ތ އީ

 63ާ410ާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:



 16 

37ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

24ާާާާާާާޓުާނުދެްއވ ާ:ވޯ

 00ާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

 

ާ415 

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 61ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.31ާާ ޖުމްލަ ާ.61ާާ.

ާާ ގަވ އިދުެގ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ދ 70ާާއެހެންކަމުންާ ތުލުސްދޫާ ދަށުންާ މ އްދ ެގާ އިރ ެގާާވަނަާ

މަޖިލީހުަގިއާާ މައްސަލަާ ކުއްލިާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ އ ދަމްާ ރޮޒައިނ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ކުއްލިާާ ބުނ ޮގތުންާ ަގވ އިދުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ފ ސްކުރެްއވައިފި.ާ މަޖިލީހުންާ ބަޙުސްކުރުމަށްާ

ާާ މިއޮންނަނީ ބަހުސްކުރުމަށްާ ހުށަހަޅުއްވ 1ާާމައްސަލައަށްާ މައްސަލަާ އަދިާ  420ޢިްއޒަތްތެރިާާާަގޑިއިރު.ާ

ާާ 15ާާާާމެންބަރަކަށް މިނެޓްާއަރުވަނ5ާާާާްމިނެޓް.ާއެހެންާކޮންމެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާިގނަެވެގން

އަޅުަގނޑުާާ ބޭފުޅުންނަށްާ އެދިވަޑައިަގންނަވ ާ ފުރުޞަތަށްާ ެއކަމަށްާ އެހެންވީމ ،ާ މިއޮންނަނީ.ާ

މެ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތުލުސްދޫާ އަޅުަގނޑުާ ހުޅުވ ލަން.ާ އ ދަމަށްާފުރުޞަތުާ ރޮޒައިނ ާ ންބަރުާ

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ425 

ކަމަކ ނުލާ ާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ޙައްޤުންާ އެްއވެސްާ ސަރުކ ރުންާ މިހ ރުެގާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ށްާއޮށްަވޅުޮގނޑިާކުޅޭާފަދައިންާސިޔ ސީާބޭނުމަށްޓަކައިާއަތޮޅުާއޮފީސްތައްާެއއްރަށުންާއަނެއްރަށަާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ފަސ ދަާ ފިތުނަާ ރައްޔިތުންނ ޖެހިާ އަނެއްރަށުެގާ ެއއްރަށްާ ޤައުމުެގާ މިާ ދިއުމަކީާ ބަދަލުކުރަމުންމިދ ާ

އެހެރީާ އޮފީސްާ އަތޮޅުާ ތުލުސްދޫާ ިމއަދުާ ބަދަލުވެެގންދ ނެކަމެއް.ާ ޙަސަދަވެރިކަމަކަށްާ ބޮޑިާ އުފެދިާ

 430ކުރަންާދިޔައިރުާރަށުާއޮފީހުެގާމޭޒުމަތީަގއިާސޮިއކުރ ފޮތްާބަންދުކޮށްފައި.ާމުވަްއޒިފުންާހެދުނުާސޮއި

އޮތީ.ާެއއަށްފަހުާއެތަނުަގއިާެއާމުވައްޒިފުންާދެންކުރަންީވކަމެއްާބުނެދޭނެާއެއްެވސްާމީހަކުާނެތް.ާ

ރައްޔިތުންާއެތިބީާވ ނުވ ާނޭިގފައިާކުރ ނެކަމެއްާނޭިގފައި.ާައޅުަގނޑުާހިތަށްއަރ ާކޮބައިތޯއޭާސިވިލްާާ

ކޮ ސަރވިސްާާސަރވިސްާ ސިވިލްާ މަސައްކަތްކުރ ާ އެތ ާ މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ.ާ މިޝަންެއއްެގާ

ސިވިލްާ ނުޖެހޭބ އޭ.ާ ހަމަާ ސަރިވސްއަކަށްާ ސިވިލްާ ައންަގއިދޭކަށްާ ވ ނުވ ާ މުވަްއޒަފުންނަށްާ

 435ސަރވިސްާކޮމިޝަނުަގއިާތިްއބެވިާބޭފުޅުންވެސްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާތިއަށްވުރެާޒިންމ ދ ރުކޮށްާ

ނަށަންތިބޭާމަސައްކަތްކުރައް ބެރަކަށްާ ޖަހ ހ ާ ސަރުކ ރުންާ ވެއްޖެއޭ.ާ މިހ ރުާ ފައްޓަަވންާ ވަންާ

އަތޮޅުާާ ޒަމ ނުއްސުރެންާ އަތޮޅުތަކުަގއިާ އ ދެ،ާ މުަވއްޒަފުންނަކީ.ާ ސރިވސްެގާ ސިވިލްާ ބައެއްނޫނޭާ

ވެރިކަންާކުރަމުންާއަންނަާރަށްރަށުެގާރަްއޔިތުންާތިބެނީާެއރައްޔިތުންެގާއ މްދަނީާއަތޮޅުާއޮފީހުެގާާ
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ޒީފ ތަކުންާނުވަތަާެއކަމ ުގޅޭާކޮންމެވެސްާއެހެންާމަސައްކަތަކުންާލިބުމަށްާބަރޯސ ކޮށްެގން.ާއަތޮޅުާވަ

މިައދުމިވަނީާ ރިޒުޤުާ އ އިލ ތަކެއްެގާ އެތައްާ ބަދަލުކޮށްލުމުންާ މިޮގތަށްާ ކުއްލިއަކަށްާ  440އޮފީސްތައްާ

ދައްކަމު ބިރުާ ބަދަލުކުރ ކަމުެގާ ކެނޑިނޭޅިާ ޚ އްޞަކޮށްާ އަދިާ ދިއުމުންާބަންދުވެފައި.ާ ންާ

ބައްޔަކަށްވެފައި.ާާ ނަފްސ ނީާ ވެެގންދަނީާ މިހ ރުާ މިކަންާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ދިރިއުޅޭާ މިރަށްރަށުަގއިާ

ހަމަާ އެތައްާ ނަފްސ ނީޮގތުންާ ރައްޔިތުންނަށްވެސްާ ތުލުސްދޫެގާ މިސަރުކ ރުންވަނީާ މިޮގތުންާ

ކޮށްފަިއކަންާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުން.ާއެރަށުެގާބިން ހިްއކުމުެގާަމޝްރޫއ ިއާާާާޯގނ ތަކެއްާ

އަތޮޅުާާ ފެށިެގންާ ނޮވެމްބަރުމަހުންާ މިދިޔަާ އިތުރުންާ ހުއްޓ ލުމުެގާ މަޝްރޫޢުާ ހެދުމުެގާ  445ބަނދަރުާ

ތުލުސްދޫާ މިޙ ލަތުަގިއވެސްާ ޮގސްފައި.ާ ދައްކަމުންާ މިސަރުކ ރުންވަނީާ ބިރުާ ބަދަލުކުރުމުެގާ އޮފީސްާ

ާާ ހޮަަވަންާވޯޓުދިންތީވެާައޅުަގނޑުާހަމަާރައްޔިތުންާސ ބިތުކަންމަތީާތިބެާއަޅުަގނޑުާމިާޮގނޑިއަށް

އަޅުަގނޑުާާ ދަންނަވަން.ާ ޝުކުރުާ ފުންމިނުންާ ހިތުެގާ އަޅުަގނޑުާ އެންމެާ އެރަްއޔިތުންނަށްާ

ދަންނަވ ނީ،ާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރޭާކިޔ ފައިާގޮވ ލ ާކޮންމެފަހަރަކުާއަޅުަގނޑުާފަޚުރުވެރިެވޭއާާ

ތަމްސީލު ދ އިރ ާ ރައްޔިތުންެގާ ހިތްވަރުަގދަާ މިއަދުެގާާމިާ އ ދެ،ާ ލިބުނީތީ.ާ ައޅުަގނޑަށްާ  450ކުރަންާ

އަނިޔ ވެރިާސަރުކ ރުންާމިމީހުންނަށްާވޯޓުނުދޭާމީހުންނަށްާއަދަބުދިނުމުަގއިާއެންމެާފިޔަަވޅެއްެވސްާާ

ފެނިެގންޮގސްފައި.ާާ މިވަނީާ ހަމަގައިމުވެސްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ތުލުސްދޫާ މިއަދުާ ފަސްނުޖެހޭކަންާ

ޖެާމިހ ތަނަށްާދުށްާއެންމެާއަނިޔ ވެރިާސަރުކ ރޭާއަަަޅުަގނޑުާާމިއަދުެގާމިާސަރުކ ރަކީާދިެވހިރ އް

އަޅުަގނޑުާާ ލައިނުަގތުމަށްާ މިޤައުމަށްާ ދެންާ ކަމެއްާ މިވަރުެގާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވ ނީ.ާ

 455ެގާކިބައިންާދުޢ ކުރަން.ާއ ދެ،ާތުލުސްދޫަގއިާހުރިާައތޮޅުާއޮފީސްާމ ފުށްޓަށްާެގންދިއުމުެގާާهللاާމ ތް

ާ ބޭނުމެއްާ ައޅުަގނޑަކަށްާސިޔ ސީާ އޮތްކަަމކަށްާ ކަމެއްާ ހަމަާ އެްއވެސްާ އެހެންާ ނޫންާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއ ިއ17ާާާާފ ހަގައެއްނުކުރެވޭ.ާމިކަަމކީާހަމަާކަނޑައެޅިެގންާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ

ޚިލ ފަށްާކޮށްފައިވ ކަމެއް.ާތުލުސްދޫަގއިާތިބިާއެމް.ޑީ.ޕީާސަޕޯޓަރުންާހަމަާއެބަބުނޭާއަތޮޅުާއޮފީސްާ

އެ ެއމް.ޑީ.ޕީެގާާބަދަލުކުރީާ ތިބިާ ތުލުސްދޫަގއިާ ސަޕޯޓްކުރ ތީއޭ.ާ ޑީ.އ ރު.ޕީއަށްާ ރަްއޔިތުންާ ރަށުެގާ

 460ރައްޔިތުންނަށްވެސްާހަމަާމިކަންާއެބައިނޭގ.ާމީެގާދުވަސްކޮޅެއްާކުރިންާތުލުސްދޫަގއިާތިބިާއެތަްއާާ

ހި ހިފައިެގންާ ފޯމުާ ސޮއިކުރ ާ އެމް.ޑީ.ޕީއަށްާ ރަށުތެރޭަގއިާ ސަޕޯޓަރުންނެއްާ ނގ ފަިއާާއެމް.ޑީ.ޕީެގާ

ެމންބަރެއްާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ހިމެނޭާ މަޖިލީހުގައިވެސްާ މިާ ދިޔައީ،ާ ބުނަމުންާ އެމީހުންާ އޭަގއިާ އެބަވޭ.ާ

ާާ އޮތީ އަންގ ފައޭާ ބަދަލެއ80ާާާްއެމީހުންނަށްާ އޮފީސްާ އަތޮޅުާ ސޮިއކޮށްފިކަމަށްވަންޏ ާ ފޯމުަގއިާ

މެންބަ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ހަމަާ މިވެސްާ ދަންނަވ ނީާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ކިބައިންާާނުކުރ ނަމޭ.ާ ރުންެގާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ މަޖިލީހުެގާ ހިމެނޭާ އެމް.ޑީ.ޕީަގއިާ އަޑުތަކެކޭ.ާ އިިވެގންދިޔަާ ހަމަާ  465އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ



 18 

ހުރިހ ާާ ސަރުކ ރުެގާ އެމް.ޑީ.ޕީާ މުލިއ ޭގަގއިާ ވިދ ޅުވި،ާ ިއއްޔެާ ކައިރީަގއިާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރެއްާ

ާާ ައދި މިނިސްޓަރުންނ އިާ ސްޓޭޓްާ މިނިސްޓަރުންނ އިާ ޢިްއޒަތްތެރިާކެބިނެޓްާ މަޖިލީހުެގާ ިމާ ކީއްތޯާ

މެންބަރުންވެސްާތިއްބަވަިއެގންނޭާތުލުސްދޫެގާއަތޮޅުާއޮފީސްާތުލުސްދޫއިންާބަދަލުކުރަންާނިންމެވީ.ާ

ހަމަާޚަބަރުާލިބިފައިާއޮތީ،ާމިފަހަރާުާ އަދިާއެއިރުާހަމަާބޭނުންކުރިާލަފްޒެަެއްކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާ

މިމީހުންނަށްާހޭއަރުވ ލަން.ާއަ މިއީތޯއޭާސަރުކ ރުންާރައްޔިތުންނ އިާޖެހޭނެއޭާ  470ޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާ

އެމް.ޑީ.ޕީއަށްާާ ތިބިާ ތުލުސްދޫަގއިާ ދެކެނީ.ާ ބައެއްކަމަށްތޯއޭާ ތިބިާ ހޭއަރުވ ލަންާ ދެކޭޮގތަކީ.ާ ދޭތެރޭާ

ނިސްބަތްވ ާމެންބަރުންނަށްާައޅުަގނޑުާމިއަދުާދަންނަވ ލަންާއޮތީ،ާއަޅުަގނޑުާތިރަށުެގާރައްޔިތުންާާ

ާާ ނޫނޭ މިފަދާަާހޮވީމަކ ާ ހިތ މަކުރަންވީާ މިއަދުާ ތިބޭފުޅުންާ ޖެހޭނީ.ާ ހިތ މަކުރަންާ މިއަދުާ ތިބޭފުޅުންާ

ހަމަަގިއމުވެސްާ ހެދިއޭ.ާ ވޯޓ ިއާ ދެއްުވނުާ ތިބޭފުޅުންނަށްާ ެގނައުމަށްާ ސަރުކ ރެއްާ އަނިޔ ވެރިާ

އޮފީސްާ އަތޮޅުާ ފުނަދޫގައިވެސްާ ތުލުސްދޫގައިެވސްާ މިއަދުާ އޮތްނަމަާ ސަރުކ ރެއްާ  475ޑީ.އ ރު.ޕީާ

ހަަމާބަދަލު މިސަރުކ ރަކީާ ޤަބޫލުކުރޭާ އެބަާ މިއަދުާ ތިބޭފުޅުންވެސްާ ނުދިޔައިސް.ާ ވެެގންނެއްާ

ނޫންކަން.ާ ދޭބައެއްާ ފުރުޞަތުާ ބަޔަކަށްާ އެްއވެސްާ އެހެންާ ނޫންާ ބައެއްާ މިމީހުންނަށްާސަޕޯޓްކުރ ާ

ރިންނަށްާއަތޮޅުާއޮފީސްާބަދަލުކުރުމަކީާކިހ ވަރެްއެގާކަމެއްކަންާމިސަރުކ ރުަގއިާތިބިާޙުދުމުޙްތ ރުާވެ

އެނޭގބ އޭާއަޅުަގނޑުާހިތަށްައރަނީ.ާނޫނީާހަމަާމިއުޅެނީާއަނެއްކ ެވސްާނުލަފ ކަންާދައްކ ލަންބ އޭ.ާ

ތިބޭފުޅުންެގާ ރަްއޔިތުންނަކަށްާ ކ.ތުލުސްދޫެގާ ރައްޔިތުންނަށ އިާ ށ.ފުނަދޫެގާ  480ހަމަގައިމުވެސްާ

މިއަދު ރައްޔިތުންާ ދެރަށުެގާ އެާ ނޯންނ ނެ.ާ އޮޅިފައެްއާ މިހ ރުާ ރޯލ .ާާާނުލަފ ކަންާ ރޯލަާ އެތިބީާ

ނޭނިގފައި.ާާ ދައްކ ނެޮގތެއްާ ލޯނުތައްާ ހުރިާ ނަގ ފައިާ ނޭނިގފައި.ާ ކ ންދޭނެޮގތެއްާ އަނބިދަރިންނަށްާ

ައޅުަގނޑުާާ އުޅުނަސްާ ފޫބައްދަންާ ބަހަނ ދައްކ ފައިާ ރީތިކޮށްާ ކިތަންމެާ ޝިހ ބްާ މުޙަންމަދުާ

ނު މުސ ރަތައްާ މީހުންނަށްާ ދަތިވެެގންާ އިޤްތިޞ ދީޮގތުންާ މިސަރުކ ރުންާދަންނަވ ނީ،ާ ދެވޭކަމަށްާ

ވ އިރުާާ ދ ކަމަކަށްާ ޚަރަދުތަކެއްާ ެއތައްާ ބަދަލުކުރުމަކީާ އޮފީސްތައްާ ދުވަސްވަރެްއަގއިާ  485ދަޢުވ ކުރ ާ

ރައްޔިތުންެގާާ މ ފުށީެގާ ނޭނޭގ.ާ އެއްޮގތަކަށްވެސްާ ހަމަާ ދެކޮޅުޖެހޭޮގތެއްާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ

ވަރަ ހަމަާ ައޅުަގނޑުމެންވެސްާ ލިބުމަކީާ ހަމަާތަރައްޤީެއއްާ އެދެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެދޭކަމެއް.ާ ށްާ

މ ފުށްޓަށްވެސްާއަދިާހަމަާމިފަދައިންާނިލަންދޫއަށްވެސްާހުރިހ ާކުރިއެރުމަކ އިާތަރައްޤީެއްއާލިބެން.ާާ

ައޅުަގނޑުާޤަބޫލެއްާނުކުރަންާމ ފުށީާރައްޔިތުންާތުލުސްދޫާރައްޔިތުންެގާކަރަށްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ރިާ އެމީހުންެގާ މިކަނާްާފައިންއަރ ފައިާ މިޮގތަށްާ ބޭނުންވ ކަމަކަށް.ާ މިތަރައްޤީާ ބަންދުކޮށްފައިާ  490ޒްޤުާ

ކަހަލަާ މިތިބަާ މިސަރުކ ރުަގއިާ ނެތްާ އިންސ ނިއްޔަތުކަމެްއާ ކަހަލަާ އެްއވެސްާ ބޭނުންވަނީާ ކުރަންާ

މިމަޖިލީހުެގާ މިޮގވ ލަނީާ ނަޝީދަށްާ ރައީސްާ މިހިނދަށްާ މިހިނދުންާ އަޅުަގނޑުާ އަނިޔ ވެރިން.ާ
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ފުރަތަ ލިބިދޭާތަޅުމުަގއިާ ޤ ނޫނުއަަަސ ސީންާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ މަނިކުފ ނުާ މަފަހަރަށްާ

ހަމަހަމަކަމުެގާޙައްޤުާހޯދައިނުދެވޭކަމަށްވަންޏ ާމަނިކުފ ނުާިއސްތިޢުފ ދެއްވ ށޭ.ާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންާ

 495ފ ނުާހުރިހ ާދިވެހިންގެވެސްާދައުލަތެއް.ާމިދައުލަތަކީާހަމައެކަނިާެއމް.ޑީ.ޕީެގާެއއްޗެއްާނޫނޭ.ާމަނިކު

އަޅުަގނޑުމެންާ ނިމިެގންދ ނީާ ވެރިކަންާ މަނިކުފ ނުެގާ ދ ކަމަށްވަންޏ ާ ކަންތައްކުރަްއވަމުންާ ތިހެންާ

ތިއްބެިވާާ މަޖިލީހުަގއިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އަޅުަގނޑުާ އޮހޮރިެގންނޭ.ާ ފަސްަގނޑަށްާ މިާ ލޭާ ދިވެހިންެގާ

ާބޭފުޅަކުވެސްާކޮށްދެވެންާރައްޔިތުންނަށްާހެޔޮއެދޭާހުރިހ ާމެންބަރުންނަށްާޮގވ ލަން،ާތިއިންާކޮންމެ

އޮތްާހުރިހ ާމަސައްކަތެއްާކޮށްދެއްވ ށޭާމިދެރަށުެގާރައްޔިތުންެގާކިބައިންާފޭރިެގންފަިއވ ާޙައްޤުތަްއާާ

ނުޖެހޭނާެާ މިހިތ މަކުރަންާ ރައްޔިތުންާ ރަށްރަށުެގާ އިތުރުާ މުސްތަޤްބަލުަގއިާ އަދިާ  500ހޯދައިދިނުމަށް.ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާޮގތަކަށްާމިކަމަށްާޙައްލެއްާހޯދައިދެްއވ ށޭ.

ާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީއެްއާާާމައްޗަްނޮގޅިާއުތުރުާދ އިރ ގެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާާާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުދީދީާ ޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމުެގ އަޅުަގނޑުމެންާދިނިންާ އުންމީދެއްަގއި.ާ ފޮނިާ ާމިނިވަންކަމ އި،ާާފ ސްކުރީާވަރަށްާ

ލިބިެގންދިޔަ.ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިނިވަންކަންވެސްާ އިޙްތިޖ ޖްކުރުމުެގާ މިނިވަންކަން.ާ ފ ޅުކުރުމުެގާ  505ޝުޢޫރުާ

ނުރުހޭނެކަހަލަކަމެއްާާ ބަޔަކުާ ެއއްވެސްާ ޙ ލަތެްއަގއިާ އެްއވެސްާ ސަރުކ ރަކީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ނުރު ބަޔަކުާ ޮއފީހެއްވިޔަސްާ އަތޮޅުާ ނޫން.ާ ބަހަްއޓައިެގންާާކުރ ނެކަމެއްާ އެތ ނަގއިާ ހޭކަމަށްވަންޏ ާ

އަތޮޅުެގާާ އެހެންވީމ ،ާ މަޖިލީހަށް.ާ މިާ އަރުވަންާ ޔަޤީންކަންާ ހަމަާ ބަެއއްކަންާ ނުކުރ ނެާ އެކަންާ

ކައުންސިލަރައކީާކޮންމެާދެދުވަހުންާއެއްދުވަހުާއެރަށުަގއިާނުހުރެވޭާކަހަލަާމީހަކަށްވެާރަށުންާބ ލ ާާ

އަޅުަގނޑު ހަދ ކަމަށްވަންޏ ާ ފޮނުވައިެގންާާމިހެންާ ފުލުހުންނ އިާސިފައިންާ މިާސަރުކ ރަކުންާ  510މެންެގާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތަކީާ ެގންުގޅޭާ ގޮއްމުށުންާ އެހެންާ ރައްޔިތުންާ ބަހައްޓ ާ އެތ ާ ަގދަކަމުންާ

ނުކުމެާ ކުރުމަށްާ ވެރިކަމެއްާ ހެޔޮާ މ ރީތިާ ެއއަށްވުރެާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ ނޫން.ާ އެކަންކުރ ނެޮގތެއްާ

އަާ އ ދެ،ާ ބައެއް.ާ މިއަދުާތިބިާ އ ދޭާ ހަނދ ނަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ނީާ ޅުަގނޑުާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީާާ ފުރަތަމަާ ައޅުަގނޑަށ1932ާާާާްއަޅުަގނޑުމެންެގާ ފ ސްކުރިއިރުާ އަހަރުާ ވަނަާ

ޙަޔ ތުން ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ޢަމީންެގާ ާާމުޙަންމަދުާ ވ ހަކަ، ކަމެއްެގާ ލިބުނުާ ކިޔަންާ އޮތްާާ  515ޭއަގިއާ

ފ ސް ފުރަތަމަާ ވ ހަކަާ ބޭރުކުރަންާހ ދިސ އެްއެގާ ރ އްޖެއިންާ ވިޔަފ ރިވެރިންާ ވޯރ ާ ޤ ނޫނަށްާ ކުރިާ

ާާ ވައްދަނީާާާާއެާކޮއްތުާރ އްޖެާާ،ާކޮއްތުކަންާރ އްޖޭަގިއާހުރީއ އިދުވަހުެގ10ާާނިންމުނީ.ާނިންމުނުއިރު

ބޭރުކޮށްފަިއާާާާވޯރ  އެމީހުންާ އެހެންކަމަށްވީއިރު،ާ ހަނދ ނެއްނެތް.ާ މީހުންާ ވިޔަފ ރިވެރިންކަންާ

ރ އްޖޭގަާ ވެރިކަންާާބަލ ލިއިރުާ މިއީ.ާ ކަންެވެގންއުޅޭކަމެއްާ އެކަހަލަޮގތަކަށްާ ކޮްއތެއްނެތް.ާ އިާ
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ބިމެއްހެންާ މުޤައްދިސްާ އެާ ޙަވ ލުވެފައިާ ެއވެރިކަންާ ބަޔަކ ކަމ އިާ ަވކިާ އޮތީާ  520ޙަވ ލުވެފައިާ

ސިޔ ސީާާ ތިބެެގންާ އަޑީަގއިާ ބަޔަކުާ ނުވިސްނިާ ހަދައިެގންނޫންކަންާ ފޮނަދޫާ ތުލުސްދޫއ އިާ

އަތޮ ރައްޔިތުންނަށާްާމަޤްޞަދުތަކަކަށްާ ހުރިހ ާ އެހެންާ އެއަތޮޅުެގާ ދެންާ ކައުންސިލަރ ާ ޅުާ

މަޖިލީހުގެާ ދެން،ާ ފެނިެގންދަނީ.ާ މިއަދުާ އޭެގނަތީޖ ާ އެމަސައްކަތްކުރުމުންާ ޯގނ ކުރ ޮގތަށްާ

ަމސައްކަތަކީާާ މިކުރ ާ ވައްދަިއެގންާ މައްސަލަެއއްހެންާ ކުއްލިާ މިތަނަށްާ ކިޔ ފައިާ ޚިޔ ލުހުރިޮގތޭާ

އަޑީގަާ ބަނޑަށްޖެްއސިޔަސްާާތިމަންނ މެންާ އެާ ރައްޔިތުންނަށްާ އެރަށުެގާ ތިބެެގންާ  525އިާ

ސަބަބުންާ ކުރިކަމެްއެގާ ތިބެެގންާ ައޑީަގިއާ އެމީހުންާ އެީއާ ތިބުނަސްާ ރޫރުއަޅ ާ އެހެންކަމެްއވިޔަސްާ

ދައްކައިދިނުމަށްޓަކަިއާާ މުޅިާރ އްޖެއަށްާ އެނޫންޮގތަށްާ ބަހަނ ދައްކަިއެގންާ ވީކަންތަްއކަންާނޫންކަމަށްާ

ލަްއކަާޚަރަދުކުރަުމންދ އިރ4ާާާުތުާހަމަާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއަނެްއކ ވެސްާދުވ ލަކަށްާާމިތ ެގާަވުގ

ބޭކ ރުކޮށްލުމަށްޓަކައިާވައްދ ފަިއާއޮތްާއެްއޗެކޭ.ާޚިޔ ލުާއަންަގއިދެނީއޭާކިޔަިއެގންާމިކުރ ކަމަކީާހަމާަާ

އެދ އިރ ތަ ހަމަާ އަނިޔ ދީފައިަވނީާ އަނިޔ ެއއްދިނިއްޔ ާ ވަުގތޭ.ާ ބޭކ ރުާ ނިސްބަތްވ ާާމުޅިންާ  530ކަށްާ

ހުވ ކުރުއްަވއިެގންާާ މަސައްކަތްކުރެްއވުމަށްާ މަންފ އަށްާ ލ ބައަށް،ާ ކުރިއެރުމ ިއާ އެދ އިރ ތަކުެގާ

ެއމީހުންނ ާާ އެދ އިރ ެގާ އަދިާ މެންބަރުންނ އިާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ވަޑަިއެގންނެިވާ މިތަނަށްާ

ައޅު މީހުންނޭ.ާ އެކަންކުރ ާ އަތުގައިހިފަިއެގންާ ރ އްޖޭެގާާބައިވެރިެވެގންާ މުޅިާ ދަންނަވ ނީާ ަގނޑުާ

ސަރުކ ރަށޭ.ާ އެއޮތްާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދިނީާ ރައްޔިތުންާ ދިވެހިާ ބ ރުާ ހިންުގމުެގާ ވެރިކަންާ

ފޯރުކޮށްދޭންާ ޚިދުމަތްތަްއާ ފަިއދ ވ ޮގތަށްާ ރައްޔިތުންނަށްާ މުޅިާ ތެރޭަގިއާ ހިންުގުމެގާ  535ވެރިކަންާ

ބަހައްޓައިެގ ޮއފީހެއްާ ތަނެްއަގއިާ ވަކިާ ކުރުންކަމަށްާއެބަޖެހޭ.ާ ހަމައެކަނިާ އެތަންާ ތަނަކީާ ވަކިާ ންާ

ފޯރުކޮށްދިނުމަކީާ ރައްޔިތުންނަށްާ ޚިދުަމތްާ ކުރުވުމަށްވުރެާ ެއޮގތަށްާ އެކަންާ ލ ޒިމްކުރުަވއިެގންާ

އެންމެފަހުނާްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މުހިންމުކަމެއް.ާ އެންމެާ ދެކޭޮގތުަގއިާ ސަރުކ ރުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އިންތިޚ ބުގައިވެ ޢ ންމުާ ބަލ އިރުާމިބޭއްވިާ ވޯޓުލ ފަިއވ ޮގތަށްާ ރައްޔިތުންާ ރ އްޖޭެގާ މުޅިާ ސްާ

ލިބުނުާ ެއއްކޮށްލީމ ާ ޑީ.އ ރް.ޕީާ ޕީ.އޭ،ާ ވޯޓުިގނަޭއާ ރ އްޖޭެގާ މުޅިާ ލިބުނުާ  540އެމް.ޑީ.ޕީއަށްާ

އަދިވެސްާާ ބަލައިފިކަމަށްވަންޏ ާ ރަްއޔިތުންނަށްާ މުޅިާ ރައްޔިތުންެގ،ާ އެހެންވީމ ،ާ ވޯޓަށްވުރެވެސް.ާ

ކ ރ ކަންާވަރަށްާހ މަކަންބޮޑުޮގތެްއަގއިާއެނެގމުންާފ ޅުވަމުންދަނީޭއ.ާދެން،ާތ އީދުާއޮތީާދިވެހިާސަރު

ރަްއޔިތުންެގާ މިތ ެގާ އެހެންޮގތަކަށްވ އިރުާ އެދޭޮގތްނޫންާ ކޮންމެފަހަރަކުާ ދައްކ ާ ބަހަނ ތަކެއްާ އިތުރުާ

މީހުންާ ަވޒީރުންނ ާ ބްލެކްމެއިލްކޮށްެގންާ ބޭނުންކޮށްާ ނަހަމަޮގތުަގިއާ އިޚްތިޞ ސްާ ާމަޖިލީހުެގާ

 545ެގންުގޅުުމެގޮގތުންާވަޅިދިއްކޮށްެގން،ާކުރީަގިއވެސްާއެކުރިހެންާބިރުދައްކައިެގންާވެރިކަމުެގާބ ރުތައްާ

ލޮލުަގިއާާ ރައްޔިތުންެގާ ދިވެހިާ މިކުރ ކަންކަމަކީާ ނިޔަތުަގއިާ ެގންުގޅުމުެގާ ވަޅިދިްއކޮށްެގންާ
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ބަލަންށޭ.ާއެީމހުންނަށާްާާާއެއަނދުނެއްާދެންާނޭޅުވޭނެއޭ.ާވަރަށްާރަނަގޅަށްާރަްއޔިތުންާތިބީާކައިރިން

ފުރުޞަތަށްާ ދެްއވިާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންީވމ ،ާ މިކަންހިނގ ޮގތް.ާ އެނެގޭއާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ

ހުށަހަޅ ފައިއޮތްާާ ބޭކ ރުކޮށްލުމުެގޮގތުންާ ވަުގތުާ މިތ ާ ހަމަާ މިީއާ ޝުކުރުދަންނަވަމުންާ

 550ސްދޫާރަްއޔިތުންނ ިއާފޮނަދޫާމައްސަލަެއއްކަމ އިާެއއީާއެމީހުންާއަމިއްލައަށްާައޑީަގއިާތިބެެގންާތުލު

ރައްޔިތުންނަށްދިންާއަނިޔ ާފޮރުވުމަށްޓަކަިއާކަމެްއކުރަނީކަަމށްާހެދެންވެެގންާމިތ ނަގއިާމަޖިލީހުެގާ

އިށީނދެލ ނާީާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވަމުންާ ކެރިހުރެާ ވަރަށްާ ހަމަާ ބޭނުންކުރުންކަަމށްާ އިޚްތިޞ ސްާ

އެ އެދީފައިވަނީ،ާ ދިންކަމަށްވަންޏ ާ ޑީ.އ ރް.ޕީިއންކަމަށްާމިއަނިޔ ެއއްާ އެމެންބަރުންކަމ އިާ ދ އިރ އިންާ

ާދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ555 

މެންބަރާުާާފޮނަދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތުލުސްދޫާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ.`ާ

ޢ ާهللاޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު މުހިންމާުާރޮޒައިނ ާ ާދަމްާހުށަހަޅ ފަިއވ ާކުއްލިާމައްސަލައަކީާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާވަރަށްވެސްާ

ކިތަންމާެާ ވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދިމ ނުވ ާ ފިކުރ ާ އެބަެއއްެގާ ކަންތަްއވ ޮގތަކީ،ާ މިތ ަގއިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ މައްސަލައެކޭ.ާ

ބޭކ ރުކޮ ވަުގތުާ އެއީާ ހުށަހެޅުނަސްާ މިތަނަށްާ މައްސަލައެއްާ ވިދ ޅުެވާާމުހިންމުާ ށްލަންކަމަށްާ

ފިކުރ ާ އެބޭފުޅުންެގާ މިމަޖިލީހުަގއިާ އަނެއްކ ާ މިހިނަގނީ.ާ ނަމަވެސްާ ކަންތައްާ  560ޙުއްޖަތްދެއްކެވުމުެގާ

ާާ ލައްކަާރުފިޔ ާމިމަޖިލީހަށްާޚަރަދުވެެގންދ ާދުވަހެއްކަމ ިއ4ާާާާދިމ ނުވ ކަމެއްާހިނގ ާކޮންމެދުވަހަކީ

މަ ހ މަކޮށްދިނުމަށްވެސްާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ބޭފުޅުންެގާާއެކަންާ ބަެއއްާ ކުރެވެމުންދ އިރުާ ސައްކަތްތަކެްއާ

ާާ މުސ ރައިެގޮގތުަގއި ސަރުކ ރުންާ ެގއަށްާ 4ާާާާއަމިއްލަާ ަވންނަކަމުެގ5ާާާލައްކަ ރުފިޔ ާ ލައްކަާ

ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ނުކުރައްވ .ާ ޤަބޫލުފުޅެއްާ ޚަރަދެއްކަމަކުާ އެއީާ ހަނދުމަފުޅެއްނެތް.ާ

މިެގ މިއަދުާ ޤައުމަށްާ ކޮންާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ނަމެއްކިޔ ާ ކޮންާ ކޮންވައްތަރެއްެގާ  565ންނަންއުޅެނީާ

ބ ވަތެްއެގާޑިމޮކްރެސީއެއްާބ ަވއޭ.ާއެހެންާމިދަންނަވ ލީާވޭތުވެދިޔަާސަރުކ ރުާމިޤައުމުަގއިާޮއތްއިރުާ

ާާ ިއެވމުންދިޔައ30ާާާީއ ދެ،ާނިމިދިޔަ އޮތްއިރުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިޤައުމުަގއިާ އަހަރުެގާސަރުކ ރުާ

ޑިމޮކްރެ ވ ހަކަ.ާާއަބަދުވެސްާ މަސައްކަތްކުރ ާ ނުލިބިެގންާ ޑިމޮކްރެސީާ ޑިމޮކްރެސީ،ާ ސީ،ާ

ރައްޔިތުންނަށާްާ ވ ހަކަ.ާ ުއޅުނުާ ނުލިބިެގންާ މިނިވަންކަންާ ފ ޅުކުރުމުެގާ ޝުޢޫރުާ ރައްޔިތުންނަަަށްާ

 570ޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމުެގާމިނިވަންކަންާނުލިބިެގންާއުޅުނުާވ ހަކަ.ާރައްޔިތުންާމިނިވަންކަންާހޯދުމަށްޓަކަިއާާ

ޚި ނުލިބިެގންާނޫނީާ ތަނެއްާ ެއްއވެއުޅޭނެާ ފ ޅުކުރުމަށްޓަކައިާ ޝުޢޫރުާ ނޫނީާ ޔ ލުފ ޅުކުރުމަށްޓަކަިއާ

އެަެހުރިހާ  މިދަނީާ ފެންނަމުންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއަދުާ އެހެންނަމަެވސް،ާ ވ ހަކަ.ާ އުޅޭާ

ެގންާާޝަކުވ ތަކެއްާކުރަމުންާައއިާބޭފުޅުންނ ާސަރުކ ރުާހަވ ލުީވމ ާއެއްކަލަާކަންތައްތައްާފިްއތ ލައި
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މަންޒަރު.ާ ެގންދަވ ާ އުޅުްއވަމުންާ ތަޢ ރަފްކުރައްވަންާ މިޤައުމަށްާ ޑިމޮކްރެސީއެްއާ އ ަވއްތަރެްއެގާ

 575މިހެންާމިދަންނަވ ލީ،ާހަނދުމަފުޅުާހުންނ ނެާކަންނޭނެގާހއ.ދިއްދޫަގއިާއަތޮޅުވެރިކަންކުރަމުންއަިއާާ

އޮފީހަށްާމަސްތަކެއްއަޅ ލީމ ާާާރަށްާއެއީާއެއަތޮޅުެގާމިހ ރުެވސްާކުރ ާރަށް.ާއެރަށުަގއިާހުރިާއަތޮޅު

އެމް.ޑީ.ޕީއަށްާހިމެނިވަޑައިަގންނަވ ާއިސްބޭފުޅަކުާމިހ ރުާސްޕެޝަލްާއެންވޯީއެގާމަޤ މުަގއިާހުންނެވިާ

ޑިމޮކްރެސީއަކީ.ާާ އެީއއޭާ އެކަންކުރަންީވޮގތޭ.ާ ެއއީާ ސ ބަހޭ،ާ ިވދ ޅުވީާ ޒަކީާ ޙުސައިންާ އިބްރ ހީމްާ

އަތޮޅުާއޮފީސްާެއރަށްރަށަށްާބަދަލެއްނުކުރޭ.ާއެހެންވީމ ،ާާއޭރުެގާސަރުކ ރަށްާއެކަންާހަޖަމްކުރެވުނު.ާާ

ިމއަދުާެގންނަންާމިއުޅެނީ.ާރަްއޔިތުންާ  580އަޅުަގނޑުާމިދަންނަވަނީ،ާކޮންކަހަލަާޑިމޮކްރެސީެއއްބ ަވއޭާ

ބަދަލުކުރަމުންާ ތަނަކަށްާ އެހެންާ ޮއފީސްާ އަތޮޅުާ ހުންނަާ އެރަށުެގާ ފ ޅުކޮށްލީމ ާ ޝުޢޫރުާ ނުކުމެާ

ރައްޔިތު އިދިކޮޅަށްާާެގންދަންވީ.ާ މިހ ރުާ އެީއާ ޚިޔ ލުފ ޅުކޮށްފިއްޔ ާ އެމީހުންެގާ ނުކުމެާ ންާ

ކުރ ކަމެއްކަމަށްާ އަނިޔ ދިނުމަށްާ އެމީހުންނަށްާ ުގޅިެގންާ ޕީ.އޭާ ޑީ.އ ރް.ޕީ،ާ މަސައްކަތްކުރ ާ

މިމަޖިލީހުަގއިާވ ހަކަދައްކަންވީ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާހަމަާކަނޑައެޅިެގންާމިއަދުެގާާ

ރަްއޔިތުންނަށާްާސަރުކ ރަކީ ކަނޑަެއޅިެގންާ ސަރުކ ރެކޭ.ާ ޙުރުމަތްތެރިކޮށްނުހިތ ާ ވަޢުދަށްާ ާ585 

ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ މިތިބީ،ާ އަޅުަގނޑުެމންާ މަޖިލީހުަގއިާ ސަރުކ ރެކޭ.ާ އޮޅުވ ލަމުންެގންދ ާ

ހުންނެވީާ ހުވ ކުރައްަވއިެގންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ވެސްާ އެކަންޏެއްނޫނޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ޑަށްާއެނިގފައިއޮތްޮގތުަގއިާމިޤ ނޫނުއަސ ސީެގާބުނ ޮގތުންވެއްޖެްއޔ ާއެމް.ޑީ.ޕީާިއްއތިޙ ދަށްާއަޅުަގާނ

ދިވެހިާ ޤައުމަށ ިއާ ދިވެހިާ ހިއްތަވ ކަށްނޫން.ާ ޙުރުމަތްތެރިކޮށްާ މެނިފެސްޓޯއަށްާ އެމް.ޑީ.ޕީ.ެގާ ނޫނީާ

ޙުރުމަތްތެ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާ ދިވެހިޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ރައްޔިތުންނަށ އިާ ހިްއތަވަންާޤައުމުެގާ  590ރިކޮށްާ

ސަރުކ ރުާ އެމަނިކުފ ނުެގާ ެއމަނިކުފ ނ އިާ ހުންނަވ ާ ހުވ ކުރައްަވިއެގންާ ހުވ ކުރެއްީވ.ާ އެމަނިކުފ ނުާ

ބޭނުންފުޅުވެވަޑަިއަގންނަވ ޮގތަށްާކަމެއްާނުހިނގ ާކޮންމެާތަނަކަށްާބިރުދެއްކުމ އިާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާާ

އެވިދ ޅުާ ޢ ދަމްާ ރޮޒަިއނ ާ މެންބަރުާ މިހ ރުާޢިއްޒަތްތެރިާ ކަންތައްތަްއާ ދުއްތުރ ކުރުމުެގާ ވިފަދަާ

އޮތްާާ ސަބަބެއްާ ހިތްހަމަޖެހޭާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ މިވ ހަކަދަްއކ އިރުާ އެހެންވީމ ،ާ މިދަނީ.ާ ފެށިެގންާ

ބަދަލުކުރައްވ ކަށްާ މިޮގތަށްާ އޮފީސްާ އަތޮޅުާ ހައްދުންމަތީާ ެއއީ،ާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ  595ވ ހަކަާ

ކެރިވަޑައެްއނުަގންނަ ހަމަާއެބޭފުޅުންނަކަށްާ ެގންދަވަންިވޔަސްާ ބަދަލުކުރައްަވއިެގންާ އެއީާ ވ ނެ.ާ

އެބޭފުޅުންނ ާއިަިދިކޮޅުާމެންބަރަކުާނިސްބަތްވ ާދ އިރ އެއް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑަށްާއެޔަޤީންކަންާ

އެބައޮތްާފޮނަދޫެގާއަތޮޅުާއޮފީސްާދެންާހުންނ ނެކަމަށް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގިއާާ

ފުޅުންާއެބަތިްއބެވިާެއއަތޮޅުާއޮފީސްާެގއްލިދ ނެކަމުެގާބިރުާމިހ ރުާއޮތް.ާރ.އަތޮޅުެގާވަރަށްާިގނަާބޭ

ވެރިކަންާާ ޅ.އަތޮޅުެގާ ދެކެވެމުންދަނީ.ާ ވ ހަކަެއއްާ ބަދަލުކުރުމުެގާ ދުވ ފަރަށްާ  600އަތޮޅުވެރިކަންާ
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މަޫގދޫއަށްާ ވެރިކަންާ ފ.އަތޮޅުެގާ ދެކެވެމުންދަނީ.ާ ވ ހަކަެއއްާ ބަދަލުކުރުމުެގާ ާާހިންނަވަރަށްާ

ކުރީެގާާ ބޭނުންވަނީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ދެކެވެމުންދަނީ.ާ ވ ހަކައެްއާ ބަދަލުކުރުމުެގާ

ސަރުކ ރޭާކިޔައިެގންާވ ހަކަދައްކ އިރުާކުރީެގާސަރުކ ރުކަހަލަާޑިމޮކްރެސީއަށްާލޯބިކުރ ާސަރުކ ރެްއާާ

ތިޔަބޭފުޅު އެކަންަްާ މިއަދުާ ފެނިފައެއްނެތޭ.ާ މިހ ތަނަކަށްާ އަދިާ ންނަށްާމިޤައުމުަގއިާ

މަްއސަލައެްއާާ ކުއްލިާ މަޖިލީހުަގއިާ މިވ ޮގތަކީާ ތިޔަބޭފުޅުންނަށްާ  605އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެ.ާ

އެމް.ޑީ.ޕީއަށްާ މިދަންނަވަނީާ ތިޔަބޭފުޅުންނަށްާ ބޭނުންވ ޮގތަށް،ާ ތިޔަބޭފުޅުންާ ނޫނީާ ހުށަހަޅައިފިއްޔ ާ

މަޖިލީ ކަމެއްާ ނޫންޮގތަކަށްާ ބޭނުންފުޅުވ ޮގތަށްާ ބޭފުޅުންނަށްާ ހިނަގމުންދ ވަންޏ ާނިސްބަތްވ ާ ހުަގއިާ

ބޭރަށްާމީހުންާއެއްކޮށްެގންާހަޅުތ ލުކުރުންާއެއީާތިޔަބޭފުޅުންާެގންނަވަންާތިއުޅުްއވ ާޑިމޮކްރެސީެގާާ

މިޮގތަށްާ އަދިާ ބޭނުންވަނީާ ޮގވ ލަންާ ސަރުކ ރަށްާ މިއަދުެގާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ވައްތަރަކީ.ާ

ތިޔަ ތިޔަބޭފުޅުންނަކަށްާ ކުރުމަކުންާ މަޤްޞަދެއްާކަންތައްތައްާ ބޭނުންފުޅުވ ާ  610ބޭފުޅުންާ

އަދިާ ތިއުޅުްއވަނީ.ާ ޮއޅިވަޑަިއެގންނޭާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ތިީއާ ޙ ސިލެއްނުވ ނެއޭ.ާ

ރަްއޔިތުންެގާާ މިޤައުމުެގާ މަނިކުފ ނަށްާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ

ޮގވަ ރައްޔިތުންާ ނޫނީާ އެނިގވަޑައިނުެގންާ ޝުޢޫރުތަްއާ މިޤައުމުަގިއާއިޙްސ ސްތަކ އިާ ިއެގންާ

އަޅުަގނޑުާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަށް،ާ ައދިާ އެނިގވަޑައިނުަގންނަވ ކަމަށްވ ނަމަާ ވެަެރިކަންކުރަންާ

 615ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާއެމަނިކުފ ނުާމިހ ރުާއެހުންނެވީާއެމަނިކުފ ނުާކުރެްއވިާހުވަޔ ާޚިލ ފުވެަވޑަިއެގން.ާ

ަމނިކު ބޭނުންވަނީާ ޮގވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ މިކަންނުކުރެވޭކަަމށްވަންޏާ އެހެންކަމަށްވ ތީ،ާ ފ ނަށްާ

އުފ ޭވާާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލިން،ާ ކުރީދުވަހެްއަގއިވެސްާ އަޅުަގނޑުާ މިހިނދަށްާ މިހިނދުންާ

އެންމެާފުރަތަމަާމިމަޖިލީހުަގއިާރައީސްާނަޝީދުެގާއިސްތިޢުފ އަށްާޮގވ ލިާދެވަނަާމީހ ެގާޝަރަފުާ

އެޝަރަ އަނެއްކ ާ ހޯދ ފައި.ާ އަޅުަގނޑުާ މިދަންނަވ ލަނީ.ާއޮންނ ނީާ މިއަދުވެސްާ ހޯދުމަށްޓަކައިާ ފުާ

ކުރިންާ ބަނޑަށްޖެހިެގންދިއުުމެގާ ޤައުމުާ ދިވެހިާ އިނދަޖައްސ ލ ާ ރައްޔިތުންާ ދިވެހިާ  620މަނިކުފ ނޭާ

ބޭފުޅުންާ ތ އީދުކުރަްއވ ާ މަނިކުފ ނަށްާ މަނިކުފ ނ ާ އިސްތިޢުފ ދެއްވ ފައިާ ވެރިކަމުންާ މިޤައުމުެގާ

ާާވަކިެވަވޑަިއަގންނަވ ށޭ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާއަވަހަށްާމިޤައުމުެގާމަޤ މްތަކުން

ާ

އ ދަމްާ ކ ށިދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ރޮޒައިނ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތުލުސްދޫާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ދ އިރ އަާއިސްމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދުާ އަޅުަގނޑުެގާ މައްސަލައ ިއުގޅޭޮގތުންާ ކުއްލިާ ރައްޔިތުންެގާހުށަހެޅުއްވިާ ިގނަާ  625ާށްާ

ޚިޔ ލުހުރިޮގތްާދަންނަވ ލުމަށްާފުރުޞަތަކަށްާއަޅުަގނޑުާއެދުނީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާައޅުަގނޑުާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ކައިރީވެސްާާ މިދެރަށ ާ އަދިާ ދެރަށް.ާ މ ލެއަތޮޅުެގާ ދެރަށަކީވެސްާ ހިމެނޭާ ދ އިރ ާ ތަމްސީލުކުރ ާ
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އްޔިތުންވެސްާބޭނުމެއްނުވޭާއަތޮޅުާއޮފީސްާތުލުސްދޫަގިއާާތުލުސްދޫ.ާނަމަވެސް،ާމިދެރަށެުގާިގނަާރަ

ހުންނ ކަށެއް.ާމިދެރަށުެގާިގނަާރައްޔިތުންާއުފ ކުރ ކަެމއްާައތޮޅުާއޮފީސްާބަދަލުވުމަކީ.ާޢިްއޒަތްތެރިާ

ރަށްރަށަށްާ ނުވަތަާ އެކިާސަރަޙައްދުތަކަށްާ ދުވަސްވަރުާ އެކިާ ޮއފީހަކީާ އަތޮޅުާ މ ލެއަތޮޅުާ  630ރައީސް،ާ

އަ ހުރި.ާބަދަލުވަމުންާ އޮފީސްާ އަތޮޅުާ މ ލެއަތޮޅުާ ހުޅުލޭަގިއެވސްާ ެއޮގތުން،ާ ޮއފީހެއް.ާ ިއސްފަިއވ ާ

ވަނީާ ބަދަލުވެފައިާ މ ލެއަށްފަހުާ އަދިާ ހުރި.ާ އޮފީސްާ ައތޮޅުާ މ ލޭަގިއވެސްާ އޭެގފަހުންާ

ރަށްރަށަށްާ އެހެންާ ބަލ އިރުާ ތަރައްޤީއަށްާ ރ އްޖެތެރޭެގާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ކ.ތުލުސްދޫއަށް.ާ

ތޮޅުާއޮފީސްާހުންނަާރަށްރަށްާތަރައްޤީވެފަިއވ ކަންާެއއީާައޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންޖެހާޭާވުރެންާއަ

ރަށްރަށްވެސްާާ އެހެންާ ހިތްއޮތީާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންކަމުން،ާ  635ޙަޤީޤަތެއް.ާ

ނާެާތަރައްޤީވ ންޖެހޭނެކަމަށް.ާެއޮގތުންާއަތޮޅުާއޮފީސްާއެހެންާރަށްރަށަށްާބަދަލުވުމަކީވެސްާކުރަންޖެހޭ

ރަށެއްެގާާ ހުރިާ ެއއޮފީސްާ ބަދަލުވުމަކީާ އޮފީސްާ އަތޮޅުާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ކަމެއްކަމަށް.ާ

އޮފީހަކީާ އަތޮޅުާ ހިތ މަހުރިކަމެއް،ާ އެީއާ ފޭރިަގތުންކަމަށްދެކޭނަމަާ ޙައްޤުތައްާ ރައްޔިތުންެގާ

ން.ާއަޅުަގނޑުާާއެައއޮޅެއްެގާހުރިހ ާރައްޔިތުންވެސްާޚިދުމަތްާލިބިަގންނަާހުންނަާމުޢައްސަސ އެްއކަމު

ޙައްޤެއްކަމަށްާާ ރަްއޔިތުންެގާ ރަށެއްެގާ ހުންނަާ އެއޮފީސްާ އޮފީހަކީާ އަތޮޅުާ ހިތްއޮތީާ  640ދަންނަވ ލ ާ

ކޮންމެާ ބަލ އިރުާ ބެހިފައިވ ޮގތަށްާ މިހ ރުާ މިމަޖިލީސްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުދެކުމަ.ާ

ރައް ދ އިރ ތަކުެގާ އެީއާ އޮފީހެއް.ާ އަތޮޅުާ ބޭނުންވޭާ މިހ ރުާ ބޭނުންވ ނެާދ އިރ އަކަށްވެސްާ ޔިތުންާ

ޮގތްކަންވެސްާޔަޤީން.ާއެހެންކަމުން،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމުޅިާއުމުރަށްާވަކިާރަށެއްަގިއާއަތޮޅުާާ

ނޯންނ ނެކަމަށް.ާ ެއޮގތަށްާ ެއކަންާ ނުވ ތީާ ބ ރުދޭކަމަކަށްާ ޤ ނޫނަކުންާ ެއއްެވސްާ ހުރުމަކީާ އޮފީސްާ

 645 ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ރަށުާާާމެންބަރުާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގ ރަށްރަށުެގާ އޮފީސްތަކ އިާ އަތޮޅުާ އަތޮޅުއަތޮޅުެގާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  ޝުކުރިއްޔ ާ

ދުނިޔޭެގާާާާާމުސ މަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވން: ބަދަލުވަމުންދ ނެާ ކުރިއެރުންާ ތަރައްޤީއ އިާ ރަށ އިާ ވެރިކަންކުރ ާ އަދިާ އޮފީސްތަކ ިއާ

.ާއަޅުަގނޑުާުއންމީދުކުރަންާފ.ާއަތޮޅުާމަޫގދޫާހުރާިާކަންކަންާބަދަލުވަމުންދ ާއުސޫލ އިާެއއްޮގތަށް

 650އަތޮޅުާއޮފީސްާބަދަލުެވެގންާދިޔަޮގތަށްާވަކިާޒުވ ނެްއެގާޙައްޤުަގއިާއަތޮޅުާއޮފީހެއްާމިސަރުކ ރުންާ

ރައްޔިތުންާާ ތެރޭަގއިާ އުޅުމުެގާ ކުޅެންާ ކުޅިވަރެއްާ ވަކިކަހަލަާ އަދިާ ބަދަލުނުކުރަނެކަމަށް.ާ

ހިތަދޫަގއިާހުރިާއޮފީސްާހައްދުންމަތީާފޮަަނަދޫއަށްާބަދަލުކުރިާކަހަލަާާާރުޅިއަިއސްެގންާހައްދުންމަތީ

ކުޅިވަރެްއަގިއާޅިޔަނުާމިހ ރުެގާސަރުކ ރުަގިއާނުވަތަާިމއަދުެގާރައީސްެގާޅިޔަނުެގާމައްސަލައެްއަގިއާާ

އަތޮޅުާއޮފީސްާބަދަލުނުކުރ ނެކަމަށްާމިސަރުކ ރުންާައޅުަގނޑުާވަރަށްާޔަޤީންކުރަންާއެކަން.ާއ ދެ،ާާ
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ތަރައްޤީއ އިާާއަ އަތޮޅުތަކުެގާ ތަރައްޤީއ އިާ ރަށްރަށުެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އުންމީދުކުރ ޮގތުަގިއާ  655ޅުަގނޑުާ

އެަމސައްކަތައްާާ ެއމަސައްކަތްކުރ އިރުަގއިާ ކުރަންޖެހޭ.ާ މަސައްކަތްާ ސަރުކ ރުންާ ކުރިއެރުމަށްާ

އަދުެގާސަރުކ ރަށްާސަރުކ ރަށްާރައްޔިތުންެގާފަރ ތުންާލިބެންާއޮތްާތ އީދުާލިބެންޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑުާމި

ބަލ ާާ ުގޅިެގންތޯާ ކޮންކަމަކ ާ މިޖެހުނީާ ބަދަލުކުރަންާ އޮފީސްާ ައތޮޅުާ އަތޮޅުެގާ ދެާ މިާ ޮގވ ލަންާ

މިތަނުަގއިާާ ދެންމެާ ތަންފީޒުކުރުން.ާ ޤ ނޫނުާ އުސޫލަކީާ ރަނަގޅުާ ޑިމޮކްރަސީެގާ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް.ާ

 660ށްާމަސްވެރިާމައްސަލައިަގާދިއްދޫެގާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާއެވިދ ޅުިވޮގތަށްާދިއްދޫެގާރަށުާއޮފީހަ

ސަރުކ ރުންާ އެހެންވީމ ،ާ ކޮށްފައިޭވ.ާ ޙުކުމްވެސްާ ހ ޒިރުކޮށްާ ކޯޓަށްާ ރައްޔިތުންތަކެއްާ ވަރަށްިގނަާ

ޑީ.އ ރް.ޕީާާ ބަދަލުކުރަންޖެހުނީާ ޮއފީހެއްާ ބަހައްޓ ފައިވ ާ ދިނުމަށްޓަކައިާ ޚިދުމަތްާ ރައްޔިތުންނަށްާ

އަ ކަމުަގއިިވޔަސްާ ޮއެވެގންާ އެީއާާފަހަތުަގއިާ ކަުމަގިއވިޔަސްާ އޮެވެގންާ ފަހަތުަގއިާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ދިާ

ބ ރުާާ އޭެގާ ސަރުކ ރެއްާ އުފެދިފައިވ ާ ޤ ނޫނީޮގތުންާ ނުވަތަާ ދަތިކުރުމަށްާ ހިންުގމަށްާ ސަރުކ ރުާ

 665ދުއްވ ލުމަށްާކުރިކަމެއްާކަމަށްވ ނަމަާއަޅުަގނޑުާއެދެންާތަޙްޤީޤުކޮށްާކަމ ބެހޭާފަރ ތްތަކ ާދޭތެރޭަގިއާާ

މިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންާމިާޢަމަލުކުރަމުންާެގންދ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާދަށުންާއިދ ރީާފިޔަވަޅުާއެޅުން.ާާ

މިތަނުަގިއާާ އެބިލުާ ހުށަހެޅިފައި.ާ ަވނީާ ބިލުާ ހިންުގމަށްޓަކަިއާ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތައްާ

ާާއެބިލ މެދުާބަހުސްކުރަމުންާދިޔައިރުާއެބިލަކީވެސްާތ ނކުންާތ ނކުާޖެހޭާއެްއޗެްއކަމަކަށްާއިދިކޮޅު

ބިލުެގާާ މަރުޙަލ ަގިއާ ކޮމިޓީާ އަދިާ ފ ހަަގކުރަން.ާ އެކަންާ ައޅުަގނޑަށްާ ފެނިފަެއއްނުވޭ.ާ ޕ ޓީއަކަށްާ

 670މަސައްކަތްާކޮށްކޮށްާޮއއްވ ާމީޑިޔ އަށްާއަރ ާއަިމއްލައަށްާިވދ ޅުވެއްޖެާކޮމިޓީެގާބަެއއްާމެންބަރުނާްާ

ނަހަ ޕްރޮވިންސްތައްާ ލ މަރުކަޒީާ ނިންމައިފިއޭާ މަޖިލީހުންާ ޢަރަތްާރައްޔިތުންެގާ މިކަހަލަާ ދ ޮގތަށް.ާ

ބައެްއާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފަރ ތްތަކ އިާ ސިޔ ސީާ ބަެއއްާ އަދިާ މީޑިޔ އ އިާ ބައެއްާ ެގންދ ާ ބުނަމުންާ

މެންބަރުންވެސްާތިއްބެވިކަންާފ ހަަގކުރަން.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިރ އްޖޭެގާވެރިކަންާބަދަލުކުރީާޖަލުަގއިާ

މޫ ކަރުތ ފެނަށްާ ބިޑިއަޅައިެގންާ އަނދަޮގނޑީންާ އަނިޔ ވެރިާާއިންާ އޮތްާ ކުރީަގއިާ އެރިެގންާ ދަށްާ

އެކަންާާ ބަދަލުވެފައި.ާ އެއޮތީާ އެކަންާ ދުްއވ ލުމަށްފަހުަގިއާ ުއސޫލުތައްާ މުހްތ ރުާ ޙުދުާ  675ސަރުކ ރ އިާ

މަޖުބޫރުކޮށްެގންާ އަންގ ާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ބައެއްާ ތިބިާ ރަށްރަށުަގއިާ ެގނައުމަށްޓަކައިާ އަނބުރ ާ

ޮއއްގ އުކ ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިސަރުކ ރަށްާނުވަ ދިމ ލަށްާ މީހުންނ އިާ ތަާމިސ ރުކ ރުާނިސްބަތްވ ާ

އަތޮޅުާއޮފީހުންާއަތްގ ޑިޔަލަށްާކިސަޑުާއަރުަވިއެގންާނެރިާކިސަޑުާޖެހީއަކީާއިހަށްދުވަހަކުާމ ކުރީާ

ސަރުކ ރުާ ެއާ މިއަދުާ އެކަމަކު،ާ އެބަހުރި.ާ ހަނދ ންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫން.ާ ކަެމއްޮގތަކުާ ޒަމ ނެއްާ

 680ތްތަކަށްާައޅުަގނޑުާއިލްތިމ ސްކޮށްާޮގވ ލަންާމ ދަމ ާބަޔަކުާނިކުމެާޤ ނޫނީޮގތުންާހިންަގންާތިބިާފަރ 

އުފެއްދިފައިާއޮތްާސަރުކ ރުާަވއްޓ ލަންާބުނ ބުނުމަކީވެސްާތަޙްޤީޤުކުރެވެންޖެހޭނެާކަމެއް.ާމިރ އްޖޭެގާާ
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ާބުނެފައިާރައްޔިތުންާހޮވ ފަިއވ ާޤ ނޫނީާސަރުކ ރެއްާޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާބަދަލުކުރެވޭނެާއުސޫލުތައް

ޤައުމުެގާާ ވެރިކަމ ިއާ އިސްތިުގލ ލ ާ ޤައުުމާ ބޮޑުކަމުަގިއވިޔަސްާ ކިތަންމެާ ޑިމޮކްރަސީާ އެބައޮތް.ާ

ބ ރުތައްާދެމެހެއްޓުމަކީާސަރުކ ރުާހިންަގންހުރިާފަރ ތަކަށްާވ ޖިބުކަމެއް.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިއަދުާ

ބޭނުންހ  ބޭނުންކޮށްެގންވެސްާ މިނިަވންކަންާ މީޑިޔ ެގާ ދ ތަން.ާާާާމިފެންނަނީާ ކިޔަމުންާ  685އެއްޗެއްާ

މައުމޫނުާ ކިނބިަގސްދޮށުޭގާ ކުރީަގއިާ ދޭތެރޭަގއިާ މީހަކ ާ ެއއްވެސްާ ނުދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ

ޤ ނޫނާުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ކުރުމަކަށް.ާ ޢަމަލުތަކެއްާ އަނިޔ ވެރިާ ކަހަލަާ އެކުރިާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުާ

ާާ ކުޑަކުޑަކޮށްާފެންނަމުންާދ ނެ.ާމަޖިލީހުެގާތަންފީޒުކުރެވޭާވެރިކަމެއްާނެތިއްޔ ާމިފަދަާކަންތައްތައް

ހީވެެގންާާ ޮގތްތައްާ ތަފ ތުާ ފަރ ތްތަކަށްވެސްާ ސިޔ ސީާ ސަރުކ ރުެގާ އަދިާ މެންބަރުންނ އިާ

ފިްއތުންތަކުާ ބަެއއްާ ސިޔ ސީާ މިޮގތަށްާ އ ދެ،ާ ކުރެވޭނެ.ާ ކަންކަންާ ދޭތެރޭަގއިާ  690ރައޔްަިތުންނ އިާ

މިދަ ލިބެމުންާ ެގއްލުންާ ީމަގިއާއެންެމިގނަާ ރަށްރަށުެގާރަްއޔިތުންނ އި،ާއަތޮޅުތަކުަގިއާތެރޭަގއިާ ނީާ

އެހެންވީމ ،ާާ ޢ އިލ ތަކަށް.ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދަރީންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މީހުންނ އިާ ދިރިއުޅޭާ

އޮތްކަުމަގއިިވޔަސްާާ ކިތަންމެވަރަކަށްާ ވަދ ވެރިކަންާ ސިޔ ސީާ އަދިާ ސަރުކ ރުންާ މިކަންކުރުމުަގއިާ

އެކަން ވ ންޖެހޭނީާ ކަންކަންާ ައޅުަގނޑުމެންނަށާްާކުރެވޭާ ކުރެވޭކަމަކަށް.ާ ޮގތެްއަގއިާ ޙަރުދަނ ާ ކަންާ

 695މިތަނުެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާވިދ ޅުވިހެންާމިސަރުކ ރަކީާއަބަދުވެސްާާރައްޔިތުންނަށްާޚިދުމަތާްާ

ހިންަގއިެގންާާ އޮފީސްާ އަތޮޅުާ ނަމަވެސްާ އަޅަިއެގންާ ބ ޖެްއާ ކަނޑުމަތީަގއިާ ތަނެއް.ާ ފޯރުކޮށްދޭާ

ޚިދުމަތްާދޭންާޖެހިއްޖިއްޔ ާމިސަރުކ ރުންާެއކަންާކުރ ނެ.ާއެާރައްޔިތުންެގާކަމެއްާާާާރައްޔިތުންނަށް

އެކަންކަރުން.ާ ދިނުމ އިާ ފުރުޞަތުާ ދިދަނެުގމުެގާ ބެހެއްޓުމ އިާ އޮފީސްާ އެތަނުަގއިާ އެއިާ

ބ ރުަގދަާ އެރަށުަގިއާ ނުވަތަާ އެައތޮޅުަގއިާ އަދިާ ޑީ.އ ރް.ޕީެވސްާ އެނުގނީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ފަހުަގިއާާާާބަޔަކުެވސް ޤަބޫލުފުޅުކުރުމަށްާ އެބޭފުޅުންާ އެދެންާ ައޅުަގނޑުާ ނުޤަބޫލުވީކަން.ާ  700އެކަމަށްާ

އި އަދިާ ދެންމެަގއިާ ކުރުން.ާ ތަނަކަށްާ އޮތްާ ކުރެވެންާ ކައިރިންާ ދެންމެާ މެންބަރަކުާއެކަންާ ތުރުާ

ާާ އޮފީސްާވިދ ޅުިވޮގތަށް، އަތޮޅުާ ވިދ ޅުވިޮގތަށްާ މެންބަރަކުާ އިތުރުާ ނިސްބަތްވ ާ ދ އިރ އަށްާ ާއެާ

އަތޮޅުާާާހުންނަންޖެހޭނީާ ރަށެއްަގއިވެސްާ ހުރިހ ާ އަތޮޅުެގާ ޤ އިމުކުރެވިފަެއއްނޫން.ާ ރަށަކަށްާ ވަކިާ

ބަލަނާްާ ބޮޑަށްާ ތަޙްޤީޤުކުރުމުަގއިާ މިމައްސަލަާ އަޅުަގނޑުާ އޮންނަންޖެހޭނެ.ާ އޮޅޭޮގތަށްާ އޮފީސްާ

އަޅުަގނ ހަނދ ންވ ކަމަށްވަންޏ ާ ނަންާ އަޅުަގނޑަށްާ މިދެންނެވިޮގތަށްާ  705ޑުާާބޭނުންވަނީ،ާ

ހަނދަންވ ޮގތުންާޒަކަރިްއޔ ާޙަމީދުާކިޔ ާކޮންމެވެސްާބޭފުޅެްއެގާނ ޗަރަންީގެއްއަގިއާއަތޮޅުާއޮފީހެއްާާ

ބަދަލުވެފައިވޭ.ާމިކަލަޮގތަކަށްާމިކަންާހިނގ ފައިާއޮތްތޯާބަލ ލުންާވަރަށްާމުހިންމު.ާއެއީާދެންމެަގއިާާ

ހު ގ ތްކަންާ ވަރަށްާ އެފަރ ތ ާ ފަރ ތުންާ ހުށަހެޅުއްވިާ ިގނަާމިމައްސަލަާ ވަރަށްާ ފަރ ތެއްާ ރިާ
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އަޅުަގނޑަށްާާ ރެނދަލިކުރައްވ ފައިކަންވެސްާ ހުރިހ ކަމެްއަގއިާ އަތޮޅުެގާ މިާ ވަންދެކަށްާ ޒަމ ންތަކެއްާ

 710ާއެނޭގ.ާވަރަށްާބޮޑުާއިޙްސ ސްތަކެއްާެއކަމ ާުގޅިފައިާ.

ާ

ާާާިވލިމ ފަްނނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ މަޖިލީހުެގ ރައްޔިތުންެގާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޢިްއޒަތްތެރިާޝުކުރިއްޔ ާ ދ އިރ ެގާ ާތުލުސްދޫާ

ާާާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސެއިްނމަނިކުާ ަގވ އިދުެގ މަޖިލީހުެގާ ހުށަހަޅުއްވ ،ާ މުހިންމ70ާާާުާމެންބަރުާ މިާ ހުށަހަޅ ާ މ އްދ ެއއްެގޮގތުންާ ާވަނަާ

މިމަްއސަލ ަގާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މައްސަލައެއް.ާ ވަރަށްބޮޑުާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ ޤައުަމށްާ ަމއްސަލަައކީާ ިއާާކުއްލިާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ ޚ އްޞަޮގތެްއަގއިާ ފަރ ތްތަކުން،ާ  715ބަހުސްކުރައްވަމުންދ ާ

ފަރިއްސަށްވެެގންދިޔަކަންާ ޅެމެއްާ ހުރިހ ާ ކީހ ާ މޫސ މަނިކުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މޫސ މަނިކު،ާ

ޭގަގއިާވުޟޫކޮށްލަާ ަގބޫލުކުރެއްވި.ާތިމަންނ ާ ިއެގންާނަމ ދުކޮށްާއެމަނިކުފ ނުާއަމިއްލަފުޅަށްާދެންމެާ

އެވިދ ޅުިވާާ ޖަލަށްލީކަން،ާ ތިމަންނ ާ ެގންޮގސްާ ސަރުކ ރުންާ މަުއމޫނުެގާ އިންދ ާ ޤުރުއ ންކިޔަވަންާ

ަވްއޓ ލަންާ ސަރުކ ރެއްާ ކޮންމެާ ޤ ނޫނީާ ެއއްބަސްެވވަޑަިއެގންނެވުނީާ ތިާ އަމިއްލައަށްާ ތަންކޮޅުާ

 720ޤުކުރެވެންޖެހޭނެ.ާއެހެންވީމަ،ާރީކޯާމަސައްކަތްކުރުމީާޣައިރުާޤ ނޫނީާކަމެއް.ާއެފަދަާކަންތައްާތަޙްޤީ

ކުރަްއވ ފަިއވ ާާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ ސަރުކ ރުންާ ކުރީެގާ ެއއީާ ބަންދުކުރިކަންާ ޖަލުަގއިާ މޫސ މަނިކުާ

ކަމެއްކަުމަގއިާއަޅުަގނޑުާދިެވހިާއެންމެހ ާރައްޔިތުންނަށްާޮގވ ލަން.ާއ ދެ،ާިމއަދުާމިާހުށަހެޅިފައިވ ާާ

އަޅުަގނޑު މައްސަލައިަގއި،ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާމުހިންމުާ ވިސްނ ލަމ ާ މ އްދ .4ާާާމެންާ ވަނަާ

ރައްޔިތުންެގާބ ރު،ާދިވެހިރ ްއޖޭެގާވެރިކަންާފެށިެގންާއަންނަާހުރިހ ާބ ރެއްާއޮންނ ނީާރައްޔިތުންާާ

ވިދ ޅުވަމުންާ ސަރުކ ރުންާ މިާ އަތުަގއި.ާ ރައްޔިތުންެގާ އޮންނ ނީާ ދެމިވެސްާ އެކަންާ  725އަތުަގއި.ާ

ޚިދުމަ ރައްޔިތުންނަށްާ ތިބޭކަށްާެގންދަވަނީާ ވެރިކަމުަގިއާ ތިމަންނ މެންާ ނޫންޮގތަކަށްާ ތްކުރުންާ

ބޭނުންނުވ ާ ެއކަންާލައިެގންފައޭ.ާރައްޔިތުންާ ބޭނުމެއްނޫނޭ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިއަދުާމިއޮތީާ

ނަޝީދުެގާާ މުޙަންމަދުާ އިސްވެރިޔ ާ ސަރުކ ރުެގާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ މިާ ޢަމަލުމިކުރަްއވަނީ.ާ ޮގތްތަށޭާ

ައޅު ހުރެާއިސްތިޢުފ އަށްާ މިތ ނަގއިާ ޮގނޑީަގިއާ މިާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ ރައްޔިތުންެގާ ވ ނީާ ަގނޑުާ

 730ޮގވ ލ ފައި.ާއަދިވެސްާއަޑުހަރުކޮށްާބ ރަށްާޮގވ ލަންާރައީސްާނަޝީދުާއިސްތިޢުފ .ާރައީސްާނަޝީދުާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާަގިއ17ާާާާއިސްތިޢުފ ދޭންޖެހޭާސަބަބަކީާދިވެހިާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާޤ ނޫނުައސ ސީެގާާ

ކުރުންާމިާބަޔ ންކުރ ާމ އްދ ާއެމަނިފ ނުާވިދ ޅުނުވ ކަންާއަޅުަގނޑުމެނަށްާއެބައެނޭގ.ާއަދި،ާާތަފ ތުނު

ކުރަްއވަންޖެހޭާހުވ ަގއިާމިބަޔ ންކުރ ،ާާ މިއޮތްާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާޖަދުަވލުަގއިާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާ

ވ ޖިބު މަސްއޫލިއްޔަތ ާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާ އެްއޮގތްވ ޮގތުެގމަތިންާ ާޤ ނޫނ އިާ ތެދުވެރިކަމ ާާާ

ދ އިރ ެގާާ އުތުރުާ މަްއޗަންޮގޅީާ މިއޮންނައިރުަގއި،ާ ވ ހަކަާ އަދ ކުރުމުެގާ  735އަމ ނ ތްތެރިކަމ އެކުާ
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މިއީާ އެވިދ ޅުީވާ ދެންމެާ ދީދީާ ައޙްމަދުާ މ ރިޔ ާ ޗެއަރޕ ސަންާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ މެންބަރު،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާޕ ޓީާބޭނުންޮގތެއްާނޫންޮގތަކަށްާާތިމަންނ މެންާޤަސްދުަގއިާބަދަލުހިފަންާކުރިކަމެކޭ.ާތިމަންނ މެންެގ

ދައްކ ލ ނަމޭ.ާރައީސްާ ކުޅިާ ހިތުހުރިާ ބަޔަކުާ ޢަމަލުކުރިާ ބަޔަކުާ ރަށެއްެގާ އެްއވެސްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ނަޝީދުާވިދ ޅުވެފައިާއޮތީާތިމަންނ ާވ ތުންާކަނ ތަށްާކުރ ނެކަމެއްާރަްއޔިތުންނަކަށްާނޭނޭގނެއޭ.ާާ

 740ނޫނެއްާއޮތަސްާނެތަސްާތިމަންނ ާކުރަންާބޭނުންވ ކަމެއް،ާާތިމަންނަާހިތުހުރިހ ޮގތެއްާހަދ ލ ނަމޭ.ާޤ 

ކޮބައިތޯާާ ބޭނުމަކީާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ިމާ ޤ ނޫނުއަސ ސީައކީ.ާ މިާ ެއއްޗެްއތޯާ ބޭނުމެއްއޮތްާ ކީއްކުރ ާ

އަޅުަގނޑުާބޭނުންާމިއަދުާދިެވހިާރައްޔިތުންކުރެންާއަހަން.ާތިާރައްޔިތުންެގާބ ރުާބޭނުންކުރައްވ ށޭާާ

އިތ4ާާު މ އްދ ާ އެމަނިކުފ ނުާވަނަާ އެނެގންޖެހޭނެއޭ.ާ މިކަންާ ނަޝީދަށްާ ރައީސްާ ވިދ ޅުވ ށޭ.ާ ރަށްާ

ބަދަލުކު،ާ އޮފީސްާ އަތޮޅުާ ށ.ފުނަދޫެގާ ފެންމަތިވަނީއޭ.ާ މިާ މިއަދުާ ސަބަބުތައްާ އިސްތިޢުފ ދޭންޖެހޭާ

ބަދަލުކުރަންވީ.ާާ ތަންތަންވެސްާ އެހެންާ މައްސަލައެއްނޫން.ާ އެީއކީާ ބަދަލުކުރުންާ އޮފީސްާ  745އަތޮޅުާ

ބަޔ ންކުރ ،ާާއެކަމަކުާ ކަނޑައެޅިެގންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ މިާ ައދިާ އަންގ ލުެމއްނެތިާ ާ،

ބަލަމ ާާ ައޅުަގނޑުމެންާ އޮތްޮގތްާ މ އްދ ާ ކައުންސިލަރުންެގާ ިވދ ޅުވޭ،ާ ވ ހަކަާ ކައުންސިލަރުންެގާ

ާާ ެއއ231ާާާީހިނގ . ދަންނަވ ލަން.ާ މީތިާ ބޭނުންާ ައޅުަގނޑުާ ބަޔ ންކުރަނީާ މިާ ަގިއާ )ހ(ާ

ރުންނަށްާކައުންސިލަރުންާތިބުންާހިތްހަމަނުޖެހިެގންާރައްޔިތުންާނުކުންނަންޖެހޭާސަބަބުާކައުންސިލަ

އުފައްދ ާާ ހިނުގމަށްޓަކައިާ ދ އިރ ތައްާ "އިދ ރީާ އެބަކުރޭ.ާ ބަޔ ންާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ މ އްދ ަގއިާ  750މިާ

ރައް ސަރަޙައްދުެގާ ނިސްބަތްވ ާ ކައުންސިލުާ އެާ ހަމައެކަނިާ ހިމެނެންވ ނީާ ޔިތުންާާކައުންސިލަރުންާ

ކޮންތ ކުންާ މެންބަރުންނޭ".ާ އިންތިޚ ބުކުރ ާ ވޯޓަކުންާ ސިއްރުާ އުސޫލުތަކުެގމަތިންާ ދީމުޤްރ ތީާ

ނެރެންވީކީެއއް.ާާ އެއްވެފަކ ނޫންާ ދޭތެރެއިންާ މިއީ.ާ ކައުންސިލަރުންނެއްތޯާ އިންތިޚ ބުކުރިާ

ިއން ކައުންސިލުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ އެބަކުރޭ،ާ ބަޔ ންާ ޤ ނޫނުައސ ސީަގއިާ ތިޚ ބުާކަނޑައެޅިެގންާ

ހިންުގމުެގާާ ދ އިރ ތައްާ އިދ ރީާ އުސޫލުންާ ިވދ ޅުވޭ.231ާާާާލ މަރުކަޒީާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ  755ވަނަާ

މިާ ބޭލުމަކީާ ކައުންސިލަރުންާ މިއީ.ާ ކައުންސިލަރުންތޯާ ތިބިާ އިންތިޚ ބުވެފަިއާ ކޮންޮގތަކުންާ

ރަށްތަކެ ވެރިކަންކުރ ާ ިމރ އްޖޭަގއިާ އެއީ.ާ އޮތްކަމެއްާ އެްއޮގތްވ ޮގތަށްާ ްއާާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ

ވ ޖަހައިެގންާާ ކަރުަގއިާ ބަދަލުކުރުމ ،ާ މެންބަރުންާ އެމް.ޑީ.ޕީއަށްާ ބަދަލެއްނުކުރެޭވނެ.ާ ބޭނުންޮގތަކަށްާ

ޕ ޓީތައްވެސްާާ މިާޤައުމުާނުހިންޭގނެ.ާމިާޤައުމުަގއިާޑީ.އ ރް.ޕީވެސްާއެހެންާ ދަމ ާބައެއްެގޮގތުަގއިާ

އަޅުަގނޑުމެން އިސްތިޢުފ .ާ ނަޝީދުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޮގނޑިންާާއޮންނ ނެ.ާ މިާ ާ760 

އިސްތިޢުފ އަށްާ ނަޝީދުާ ރައީސްާ އިސްތިޢުފ .ާ ނަޝީދުާ ރަީއސްާ ޮގވ ާ ތެދުވެަވޑަިއެގންާ

ކަމެއްަގިއާ ކޮންމެާ ހިނގ ާ ޚިލ ފަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ މިާ ޮގވ ލަން.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ
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ކެތްނުލަ އޮންނ ނެ.ާ ބ ރުވެސްާ ގޮވުުމެގާ ައޅުަގނޑުމެނަށްާ ޮގވ ނަން.ާ ވަިއެގންާާއަޅުަގނޑުމެންާ

މިއޮތީާ ދިޔައިމަާ ހިސ ބަށްާ އިސްތިޢުފ ދޭންޖެހޭާ ނަޝީދުާ ރައީސް،ާ އުޅެންޖެހޭނީ.ާ މައިތިރިނުވެެގންާ

ނިމިެގން،ާ ބިލުާ އުސޫލުެގާ ލ މަރުކަޒީާ ރަށްތަކުގައި.ާ ނުޖެހޭާ ތިބޭކަށްާ ކައުންސިލަރުންާ  765މިކަންތައް.ާ

ތިދަންނަ ފެއްޓުމ އެކުނޫނީާ ޢަމަލުކުރަންާ ބިލަށްާ އުސޫލުެގާ ކައުންސިލަރުންތަކަށްާލ މަރުކަޒީާ ވ ާ

އޮތްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ބޭރުކުރުމަކީާ އޮފީސްތަކުންާ އެމީހުންާ އެހެންވީމަ،ާ ނުނުކުމެވޭނެ.ާ އޮފީހަކަށްާ

އަދިާ ކ.އަތޮޅުަގިއެވސްާ ޙ ލެއްަގއިާ އެްއވެސްާ ޙ ލަތެއްަގިއ،ާ އެްއެވސްާ އެހެންވީަމ،ާ ޙައްޤެއް.ާ

އަޅުަގނޑަށް ތަންތަންވެސް،ާ އެހެންާ އަދިާ ތ.އަތޮޅުާށ.އަތޮޅުަގިއވެސްާ ޚަބަރުލިބިފައިވ ޮގތުަގިއާ ާ

 770ވޭމަންޑޫަގއިާހުރިާއަތޮޅުާއޮފީސްވެސްާމިހ ރުާތިމަރަފުށްޓަށްާބަދަލުކުރުމުެގާމަސަްއކަތްތަކެއްާހަމަާ

ވ ހަކަދައްކަންާާ ޙައްޤުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ ދިވެހިާ އެހެންވީމަ،ާ ފައްޓައިފި.ާ ކެބިނެޓުންާ މިމީހުންެގާ

ލަންާރައްޔިތުންނަށްާއެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާމިއަދުާކޮންކަމެއްތޯާނުކުތީމަާބަޔަކުާފުފިަގންނަތަންާބަ

ދިވެހިާ މިއަދުާ ޕ ޓީއެްއކަންާ އިޚްލ ޞްތެރިާ ކިހ ާ ދިވެހިންނަށްާ އެމް.ޑީ.ޕީއަކީާ ޤައުމުަގއި.ާ މިާ އޮތީާ

ާރައްޔިތުންނަށްާއެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެ.ާޝުކުރިްއޔ ާދެްއވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ775 

ހުރަސްެއޅޭޮގތަށްާމަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މަސައްކަތަށްާ މަޖިލީހުެގާ ޢަމަލުތައްާާާޖިލީހުެގ،ާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ވ ހަކަފުޅުދަްއކަވ އިރުާާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އިލްތިމ ސްކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ނުބެހެއްޓެވުމަށްާ

ާާ ޢަމަލުކުރެއްވުން ދަތިނުވ ނެޮގތަށްާ ވ ހަކައަށްާ އަދިާ ހުރަސްނޭޅޭޮގތަށްާ މަޖިލީހުެގާވ ހަކައަށްާ ެއއީާ

ޮގތްޮގތަށްާ އެނޫންާ ޢަމަލުކުރައްވަންޖެހޭނީ.ާ ެއޮގތަށްާ އެހެންވީމަ،ާ ބުނ ޮގތް.ާ ަގވ އިދުަގއިާ

 780ޢަމަލުކުރައްވ ާއެކަންތައްތައްާކުރެްއވުންާެއއީ،ާކުރިންާއަޅުަގނޑުމެންެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކު،ާާ

ދ އިރ ެގ އަާާކެނދިކުޅުދޫާ ޢީސާ  އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ހަނދ ކޮށްދެއްިވާާޢިއްޒަތްތެރިާ ޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ފަދައިންާއަޅުަގނޑުމެންެގާއަިމއްލަާނަފުސަށްާމަލ މ ތްާރައްދުވ ކަމެއް.ާއެހެންވީމަ،ާއެޮގތަށްާއެކަންާާ

ފަރެސްމ ތޮޑ ާ މިއަރުވަނީ،ާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުާ ދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ނުކުރެއްވުންާ

ާމުއްޠަލިބަށް.ދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާ

ާ785 

މިދަނާީާާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ދެކެމުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ.`

ާއަޅުަގނޑުމެންާ

ާދުވަހަކުެވސްާއުންމީދުނުކުރ ކަމެއް.ާއަޅުަގނޑުމެންާވެރިކަން،ާކުރީަގއިާއޮތްާސަރުކ ރުެގާވެރިކަންާާާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ
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ވެރިކަންާާާއްކެުވންާ:ވ ހަކަދެާ ސަރުކ ރުެގާ ކުރީަގއިާ ެގނައުމަށްޓަކައި.ާ ވެރިކަމެއްާ ރަނަގޅުާ އެއަށްވުރެންާ ބަދަލުކުރީާ

 790ާއަޅުަގނޑުމެންާބަދަލުކުރީާދިެވހިާރައްޔިތުންެގާއުންމީދުތައްާއެއަށްވުރެންާމައްޗަށް..ާ.

ާ

ޢިްއޒަތްތެރިާާާ.ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާމަނަދޫާދ އިރ ެގޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިށީނދެވަޑައިަގންނަވ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޠ ރިޤްާ.

ާ

 795ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ހިނގ ޮގތުންާާމަނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ މިކަންާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ މިނެީގާ އަޅުަގނޑުާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ އ ދެ،ާ ާ.`ާ

ިއސްތިޢުފ ދެއްަވއިފިކަމަށްވަންޏާ އަޅުަގާނާމުޙަްނމަދުާޠ ރިޤްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާ މިހ ރުެގާ ަގބޫލުކުރެެވނީާ މިާ ޑަށްާ

ލިބިވަޑައިަގންނަވަފ ނެކަމަށްާ ނޫނީާ ލިބޭތީތޯާ ރައީސްކަންާ މިރ އްޖޭެގާ މަނިކުފ ނަށްާ

ކުރިއަށްާ އެޅިެގންާ ހަމައަކަށްާ މަޖިލިސްެގާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ  800ވިސްނިަވޑަިއަގންނަވ ތީތޯާ

ތިާެގންދި ހަލަބޮލިކަމުެގތެރެއަށްާ އެާ މިތަންާ އަދިާ ނުދީާ ނުކުތ އެްއވެސްާ ނިޒ މ ބެހޭާ އުމަށްޓަކައިާ

ލިބިވަޑައިަގންނަވަފ ނެކަމުެގާާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ކަންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މަނިކުފ ނަށްާ ެގންދަވަނީާ

ާވިސްނުންފުޅެއްާއޮތީމަތޯ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.
ާ

ާ805 

ނިޒ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޤ ނޫނުއަސ ސީާާއ ދެ،ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަދިާ ަގބޫލެއްނުކުރަން.ާ ނުކުތ އެްއކަމަށްާ މ ބެހޭާ

މީހަކަށާްާ އިންނަާ ރައީސަކަށްާ މަޖިލީހުެގާ އެނިގަވޑައިަގންނަވ ނެާ ބައްލަވ ލެއްވީމަާ

އެއީކީާާ ނޯވޭ.ާ ލިބޭކަށްާ އިސްތިޢުފ ދެއްވުމަކުންާ ރަީއސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ކަންާ

ޢިްއޒަތްތެރިާާާހިނގ ޮގތެއްނޫން.ާއެހެންވީމަ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީާބައްލަވައިލެއްވުމަށްާައޅުަގނޑުާާއެކަން

 810މެންބަރަށްާނަސޭޙަތްތެރިވަން.ާއަޅުަގނޑުާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ ިއރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާިއބްރ ހީމާްާ

ާމުއްޠަލިބަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ

ާ

ބަދަލުކުރީާާާޝުކުރިއްޔާ ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ސަރުކ ރުާ އޮތްާ މިރ ްއޖޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރައީސް.ާ ާޢިްއޒަތްތެރިާ

ބަދަލުކުރީާާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ ވެރިކަންާ ރ އްޖޭެގާ ައޅުަގނޑުމެންާ އޮެވެގން.ާ ުއންމީދުތަކެއްާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ާރައްޔިތުންެގާ

 815ތްާރަނަގޅުނުވެެގން.ާއެކަންާއަޅުަގނޑުމެންނަށާްާކުރީަގއިާއޮތްާސަރުކ ރުންާެވރިކަންކުރަމުންާދިޔަޮގާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ކަންތައްކުރެވޭތީ.ާާ ދޭތެރޭާ ރައްޔިތުންނ ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނުބައިކޮށްާ އެއަށްވުރެާ މިފެންނަނީާ މިއަދުާ
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ވަކިކުރުމަށްާ ވަޒީފ އިންާ މީހުންާ ތިބިާ ަވޒީފ ތަކުަގއިާ ރަށްރަށުެގާ ވަޒީފ ،ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ރަ އަޅުަގނޑުެމންާ ނިކަމެތިކުރުމަށްާރ ވަމުންދ ކަން.ާ ރައްޔިތުންާ ނިކަމެތިާ ތިބިާ ށްރަށުަގއިާ

ަމޖިލީހުގެާ ރައްޔިތުންާ މިދިޔަާ އަޑުއަހަމުންދިޔައީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދ ތަން.ާ މަސައްކަތްކުރަމުންާ

ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ތިމަންނަމެންާ ރަށްރަށަށްާ ނުހޮވޭާ މެންބަރުންާ ތިމަންނަމެންެގާ ކުރިންާ  820އިންތިޚ ބުެގާ

ތިމަ ނޫނީާ ާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާާއިހ ނެތިކޮށ،ާ މިާ އެީއާ ދައްކ ލ ނަމޭ.ާ ބ ރުހުރިޮގތްާ ންމެންާ

މިއަދާުާ ައދިާ ދެކޭޮގތަކީާ މިާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުެމންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދިޔަޮގތް.ާ ވިދ ޅުވަމުންާ

ާާ ޙ ދިސ އިންާއަޅުަގނޑަށްާފެނުނުޮގތަކީާފަލަސްޠީނުެގާރަްއޔިތުންނ ާދޭތެރޭާިއޒްރ އީލުނ2ާާާާްމިދިޔަ

ިއޒްރ އީލުންާކަންތައްކު ދިޔަޮގތަކީާ ކަންތަްއކުރަމުންާ އިޒްރ އީލުންާ އިނޭގތޯ.ާ ޮގތްާ ރ ާ

 825ކަންތައްކުރަމުންދ ޮގތަކީާނިކަެމތިާރައްޔިތުން،ާނިކަމެތިާމުސްލިމުންާދުރަށްލ ފައިާއެމީންެގާެގތަްއާާ

ާާއިޒްރ އީލުާމީހުންނަށްާދެމުންދަނީ.ާއެއީާއެމީހުންާޔަހޫދީންެގާޮގތް،ާމިާސަރުކ ރުންާމިެގންުގޅެނީ

ުގޅުންާާ ިއޒްރޭލ ެއކީާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވަނީކީެއއްނޫން.ާ އަޅުަގނޑުާ ޔަހޫދީންޮގތޭާ

ޤ އިމުކުރުމަށްފަހުާމިާސަރުކ ރުެގާވިސްނުންާއަދިާކުރިއަށްުވރެންާވިޔ ނުދ ޮގތަށްާކަންތައްާދ ކަމަށްާ

ސަރު މިާ ޤ އިމުކުރުމަށްފަހުާ ުގޅުންާ ެއކީާ ިއޒުރޭލ ާ ަގބޫލުކުރެވޭ.ާ ޤައުމުާާއަޅުަގނޑަށްާ މިާ ކ ރުންާ

މަސއްކަތްކުރަުމންދ ކަންާ ވައްޓ ލުމަށްާ އަނދަވަޅަކަށްާ އިތުރުާ ޤަުއމުާ މިާ ނަގ ލ ،ާ  830ސިޔ ދަތުާ

އަޅުަގނޑަށްާފެނޭ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާހަމައެކަނިާއަތޮޅުެވރިކަންާބަދަލުކުރަނީކީނޫން،ާހަމައެކަނިާ

މ ނު ެއއަށްވުރެންާ ބަދަލުކުރަނީކީއެއްނޫން.ާ އޮފީސްތައްާ މިދަނީ.ާާއަތޮޅުާ ކުރަމުންާ ކަންތައްތައްާ ބައިާ

ރަްއޔިތުންނަށާްާ ތިބިާ ޤައުމުަގއިާ ތިމަންނަމެންާ ވިދ ޅުވީާ ވަޑަިއެގންފައިާ އިންޑިއ އަށްާ އިްއޔެާ

ުގޅުންާޤ އިމުކުރުމަށްފަހާުާ އަލްޤައިދ އިންާދަނީާތަމްރީނުދެމުންނޭ.ާނަތީޖ އަކީާކޮބައިތޯ،ާއިޒްރ އީލ ާ

ައހަރެމެންެގ ޮގވ ލަނީާ މިާ މިާޔަހޫދީންނަށްާ ކުރަނިއޭ.ާ ކަމެއްާ މިވެނިާ މިއޮތީާ މިހ ރުާ ޤައުމުަގއިާ ާ835 

އަޅުަގނޑުމެންނާ  ޤައުމުތަކުންާ އެހެންާ ދުނިޔޭެގާ އެހެންވީމަ،ާ އަންނަނިއްޔޭ.ާ މިތަނަށްާ އަލްޤައިދ ާ

ރައްޔިތުންނަށާްާ ައޅުަގނޑުމެންާ އުނދަޫގތަކ ާ އިތުރުާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބަދަލުވަމުންދަނީ.ާ ދެކޭޮގތްާ

ކުރި ވޭނަކ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށާްާއިތުރުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދިމ ވަމުންދަނީ.ާ މަތިލ ނެޮގތްާ

ކަނޑުައޑިއަށް،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާޤައުމުާކަނޑުައޑިއަށްާދ ާވ ހަކަދަްއކަނީ،ާނަތީޖ އަކަށްވީާރ އްޖޭެގާާ

% އިންޓްރެންސްާ އިންޑަސްޓްރީއަށ25ާާާްރިސޯޓްތަކުެގާ ޓުއަރިޒަމްާ ނަތީޖ ާ ޭއެގާ  840ބޮޑުެވެގންދިޔައީ.ާ

ރަީއސްއަކަށްާާކުރ ނެ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ކަންތަްއތައް.ާ ވިސްނެންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއީާ ާ.

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ސިޔ ދަތ ިއ،ާ ޤަުއމުެގާ އަޅުަގނޑުެގާ ވ ހަކަދަްއކަވ އިރުާ ބޭފުޅަކުާ ހުންނަާ

އެާ މަސައްކަތްކުރަްއވަންޖެހޭނެ.ާ ހިފެހެއްޓުަމށްާ އިސްތިޤްލ ލްާ އަޅުަގނޑުމެމްެގާ އީާރައްޔިތުންނ ިއ،ާ
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ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާއެބޭފުޅ އަށްާލ ޒިމްކުރ ކަމެއް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާނިކަމެތިާ

ކަންތައްތަކެްއާާ އިތުރަށްާ ތިއްބ ާ ޙ ލުަގއިާ ތިބިާ އެރަްއޔިތުންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ  845ރައްޔިތުންާ

ފެ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ައސަރުާ ކުރ ނެާ އެކަންތައްތަކުންާ އަޅުަގނޑުާާބަދަލުވަމުންދ އިރުަގއިާ ނޭ.ާ

ހަނދ ނާްާ ވިދ ޅުވިާ މޫސ މަނިކުާ ރީކޯާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ ހަނދ ންވީާ

ާ ތިމަންނަމެންާ ކުރިންާ އަހަރުެގާ މިއަންނަާ 10ާއަޅުަގނޑުާ ހޯދ ނަމޭ.ާާާ މެންބަރުންާ

ރ އްޖޭެގާާ ތ.އ10ާާައެހެންކަމަށްވެއްޖިއްޔ ާ ބަދަލުެވެގންދ ނެ.ާ އަތޮޅުވެރިކަންާ ތޮޅުާާއަތޮޅެއްެގާ

ގއ.އަތޮޅުާާ ބަދަލުވެެގންދ ނެ.ާ އަތޮޅުވެރިކަންާ ރ.އަތޮޅުާ ބަދަލުވެެގންދ ނެ.ާ  850އަތޮޅުވެރިކަންާ

އަތޮޅުވެރިކަންާބަދަލުެވެގންދ ނެ.ާމިއީާކަނޑަެއޅިެގންާއެމީހުންެގާޕްލޭންާއޮތްޮގތް.ާއެމީހުންާޕްލޭންާ

އަންނައަހަ އެހެންކަމަށްވ ނަމަާ ތަންފީޒުކުރަމުން.ާ އެދަނީާ މިހ ރުާ އެމީހުންާއޮތްޮގތްާ ކުރިންާ ރުެގާ

ާާ ެއމީހުނ10ާާާްާބޭނުންވ  ޕްރެޝަރކޮށްެގންާ ރައްޔިތުންނަށްާ ބަދަލުކޮށްފައިާ އަތޮޅުވެރިކަންާ ރަށެްއެގާ

ައޅުަގނޑ10ާާާާުބޭނުންވ ާާ އެަެހެންނަމަވެސްާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހޯދިދ ނެ.ާ މެންބަރުންާ

 855ްއާނުަގނެވޭނެއޭ.ާމެންބަރުނާްާދަންނަވ ނީާމެންބަރުންެގާހިތުެގާވިންދު،ާމެންބަރުންެގާއިޙްސ ސްތަކެ

ވަދެދ ނެ.ާ ޕ ޓީއަކަށްާ މަޖުބޫރުވެެގންާ ފަހަރެއްަގިއާ މެންބަރުންާ ނުަގނެވޭނެއޭ.ާ ވޯޓުދޭޮގތެއްާ

އެހެންނަމަވެސް،ާއެއީާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އިެއކީަގއިާވަންނަވ ާވަނުމެއްާނޫނޭ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާާ

އްާމެންބަރުންާމިތ ާތިބެެގންާއެބަާވ ހަކަދައްކަވ .ާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭޮގތަކީާބައެ

ބައެްއާާ ސުވ ލުކުރިއިރުވެސްާ މިނިސްޓަރ ާ ވ ހަކަދެްއކިއިރުަގިއ،ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހެނދުނުާ މިއަދުާ

ައޅުަގނޑުާާ ބޭފުޅުން.ާ އެހެންވީމަ،ާ ވ ހަކަދެއްކެވީ.ާ ފުރަތަމަާ ބޭފުޅުންނެްއތޯާ ކޮންާ  860ބޭފުޅުން،ާ

ދ އިރ  ހުޅުހެންވޭރުާ ދެކޮޅަށްާދަންނަވ ނަންާ މަޢުޟޫޢުއ ިއާ ފުރަތަމަވެސްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެގާ

މިީއާާ މައްސަލައަކަށްވީ.ާ ހިސ ބުންާ ސުވ ލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ސުވ ލުކުރެއްވީ.ާ

މިތ ނަގއިާޒ ތީނުވަންޏ ާ ހަމަހަމަވ ންޖެހޭނެ.ާ ައޅުަގނޑުމެންާއެންމެންނަށްާ ވެެގންވ ނެޮގތެއްާނޫން.ާ

ބޭފުޅަާ އަޅުަގނޑުމެންާއެްއވެސްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރަނަގޅުވ ނެ.ާ އޭރުންާ ޒ ތީނުވޭ.ާ ކުާ

މިކަހަލަާ ނިކަމެތިވެެގންދ އިރުަގއިާ މިހ ާ ރަްއޔިތުންާ ޤައުމުެގާ ައޅުަގނޑުމެންާ  865ކަންބޮޑުވ ކަމަކީާ

ޤައުމުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދ ތީ.ާ ޤައުމުާ ހަމަނުޖެހުމަކަށްާ ިއތުރުާ އުފެދިާ މައްސަލަތަކެއްާ

ާާ ތެރެއިންާއިޤްތިޞ ދީޮގތުން ރައްޔިތުންެގާ ކަންބޮޑުވެާ އިތުރަށްާ އޮްއވ ާ ދަތިޙ ލުަގއިާ ނުލ ހިކުާ

ރައީސް،ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނިންމ ލ ނީ.ާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުެގާ އ ދެ،ާ އުފެދެމުންދ ތީ.ާ މ ޔޫސްވަމުންާ

ބޭފުޅުންނަށްާ ހުރިހ ާ ެއދިވަޑައިަގންނަވ ާ ވ ހަކަދެއްކުމަށްާ މިއަދުާ ނިންމ ލ ނީާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ
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ޝުކުރިއްޔ ާާވ ހަކަދެ ހުށަހަޅަމުން.ާ އިތުރުކުރުމަށްާ ވަުގތުާ ލިބޭނެޮގތަށްާ ފުރުޞަތުާ  870ްއކުމުެގާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

މިސްރ ބްޖަހ ފައިވ އިރުާާާދ އިރ ގެާާާފުވައްމުލަކުާމެދު ދިވެހިރ އްޖެާ ރ އްޖެއަކަށްާ ލ މެހިފައިވ ާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާާާޝިފ ޤްާމުފީދުާމެންބަރުާ ާށްާދިވެހިާ.ޑީ.ޕީެގާމެނިފެސްޓޯކަމައްޖޭަގއިާތަންފީޒުކުރ ނީާއެމްމިއޮތްާފަސްއަހަރުާދިވެހިރ ކުރިއަށް

ދިވެާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: އެއީާ ކަނޑައަޅ ،ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާާރައްޔިތުންާ ތަޞަްއވުރުކަމަށްާ ތަރައްޤީެގާ ޤައުމީާ  875ހިރ އްޖޭެގާ

ާާ ޤަބޫލުކޮށް، ރަާރައްޔިތުންާ އަޣްލަާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ވަނީާއްޔިތުންެގާ ނަޝީދުާ މުޙަންމަދުާ ބިއްޔަތުންާ

ާާ އިންތިޚ ބުކޮށްފައި. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަމަށްާ ާާކުދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިއޮތް އަހަރުދުވަހުެގ5ާާާާރިއަށްާ

ޤައުމީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އެއީާ ެމނިފެސްޓޯ.ާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ތަންފީޒުކުރ ނީާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ތެރޭަގއިާ

ާާ ތަޞަްއވުރު. ދެކެވެޢިްއޒަތްތެރިތަރައްޤީެގާ ރައީސް،ާ އެްއާާާ އަތޮޅުވެރިކަންާ ވ ހަކަައކީާ މުންމިދ ާ

ައޅުަގނޑަ ވ ހަކަ.ާ ބަދަލުވަމުންދ ާ ރަށަށްާ އަނެއްާ މަޢުލޫމ ރަށުންާ ލިބިފަިއވ ާ  880ތާުާށްާ

ހިތަދޫ މަރަދޫއިންާ މަޯގސްނޫންކަމުަގިއވ ނަމަާ ތިނަދޫއަށް،ާ ގައްދޫއިންާ ނިލަންދޫއަށް،ާާއަށް،ާ ޫގދޫއިންާ

ާާ އޮތް ާާމ ލެއަތޮޅުަގއިާ ނޮޅިވަރަމްއަތޮޅުމި ނޭނެގާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ދެންާ ތުލުސްދޫއަށް.ާ ާވެރިކަންާ

ާ ކުޅުދުއްފުށްޓަށް.ާ ާއަތޮޅުއޮފީސްާ މިކަހަލަާ ބަދަލުވުންތަކެއްާާއަތޮޅުވެރިމިހެންޮގސްާ ކަުމެގާ

ބައިބައިކޮށްާާ ދެބައިކޮށްާ އަރިއަތޮޅުާ ނޫން.ާ ވެރިކަމުަގެއއްާ ނަޝީދުެގާ މުޙަންމަދުާ ހިނގ ފައިވަނީކީާ

ރޫލް އެންޑްާ ާާޑިަވއިޑްާ ތިވިދ ޅުވ  ާާާ ރޫލްާތި އެންޑްާ ޑިވަިއޑްާ ދަށުންާ ޕޮލިސީެގާ  885އިނިގރޭސިންެގާ

ނަޝީދުެގާާ މުޙަންމަދުާ ރައީސްާ ބައިބައިކޮށްލީކީވެސްާ ދެބައިކޮށްފައިާ އަރިއަތޮޅުާ ދަށުންާ ޕޮލިސީެގާ

ާާ ނޫން. ފުަވއްމުލަކަކީާާޢިއްޒަތްތެވެރިކަމުަގެއއްާ ނިސްބަތްވ ާ އެރަކަށްާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ރިާ

މ ލެާސައިޒުެގާރަށެއް.ާއަޅުަގނޑުާއެައވަށަކަށްާނޫނިްއޔ މުާއެއަތޮޅުެގ4ާާާާާމ ލެވަރުެގާާށްގ ތްަގނޑަކަ

ާާ ގ ތްަގނޑަކަށް ރަށަކީާ ނިސްބަތްވ ާ ރަށެއް.700ާާާއެރަށަކަށްާ ހިމެނޭާ އ ބ ދީއެއްާ މީހުންެގާ ެއއްހ ާ

ާާ ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރިާ ރަށްާ ވެރިކަންކުރ ާ އަޑުައްއސަވ ޏ.އަތޮޅުެގާ މެންބަރުންާ  890ާާާ.ޢިްއޒަތްތެރިާ

އޮފީސް،ާާ ޕޯސްޓްާ އެސް.ޓީ.އޯ،ާ ރަށުއޮފީސް،ާ ބިން،ާ އަޅ ާ ބޭންކްާ ބޭންކް،ާ ކޯޓު،ާ އަތޮޅުއޮފީސް،ާ

އިސްލ މިކްާމިނިސްޓްރީެގާމަރުކަޒު،ާކުރީެގާފަޔަރާސަރވިސް،ާސްޕޯޓްސްާޕ ކް،ާމިހ ރުެގާރަސްމީާ

ސްޮއފީސް،ާބޯޅަދަނޑު،ާސިފައިންެގާމަރުކަޒު،ާއެމް.އެން.ޑީ.އެފްާއަދިާފެކްޓްރީެގާޢިމ ރ ތެއް،ާފުލު

ާާ ސެންޓަރު، މީޑިޔ ާ ދިރ ުގ،ާ ެއއްބަިއ،ާ ސްކޫލްެގާ ސެކަންޑްރީާ މަރުކަޒު،ާ މިސްކިތ4ާާާްއިޖްތިމ ޢީާ

އަތޮޅުާާ ބިމަކ އި،ާ އަޅ ނެާ މިސްކިތެއްާ އިތުރުާ އަދިާ އެްއކޮށްާ މިސްކިތަކ އިާ މީހުންެގާ  895އެއްހ ސްާ

ާ ެގކޮޅަކ ިއ،ާ ހުންނަވ ނެާ އަތޮޅުވެރިޔ ާ ޕްފެމިެގައކ ިއ،ާ ޗައިލްޑްާ އެންޑްާ ރޮޓެކްޝަންާލީާ
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އަޅުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާާސެންޓަރަކ އި.ާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީާ އިންސްޓިޓިއުޓެްއެގ22ާާާާަގނޑަށްާ

އަތޮޅުޮއފީސްތަކ ިއ22ާާާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރަީއސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދެންނެވިއްޖެ.ާ ނަންާ އިދ ރ ެއްއެގާ

ތުންނަށްާފަސޭހަކަމ އިއެކުާާރައްޔިތުންނަށްާޚިދުމަތްދޭާމުޢައްސަސ ތައްާޤ އިމްކުރަންާމިޖެހެނީާރައްޔި

 900ޚިދުމަތްާލިބިދެވޭނެާޮގތެްއެގަމތިންާއެކަންކަންާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށްޓަކައި.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާާ

އޮތީާާ އެތުރިފައިާ ރަށްތައްާ ދިެވހިރ އްޖޭެގާ ޖިއޮްގރަފީޮގތުންާ ނިންމ އިރުާ ކަންކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ެއބަޖެހޭ.ާއަޅުަގ ުއފ ވީސްާއަޅުަގނޑުެގާއަޚްާފުވައްމުލަކުާާކޮންޮގތަކަށްތޯާވިސްނ ލަންާ ނޑުާވަރަށްާ

ޢަބްދު މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާهللاާދެކުނުާ ފުވައްމުލަކުާ ނުވަތަާ މުޙަންމަދުާ މަސީޙްާ

އަތޮޅުވެރިކަންކުރ ާާ ފުވައްމުލަކުެގާ ޙަސަންާ ރަފީޤްާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

ދ  އެދެބޭފުޅުންެގާ އަޅުަގނޑުާާއަވަށަކީާ ހުށަހެޅިނަމަާ ހައްދަވަންާ ޮގތުަގިއާ ތަނެއްެގާ ހިމެނޭާ  905އިރ ަގއިާ

ހަމަޔަޤީނުންވެސްާތ އީދުކުރީުމސް.ާއަދިާހަމަެއއ ިއއެކުާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާޚ ްއޞަކޮށްާިމމައްސަލަާ

ވަރަށްާ އ ދަމްއަށްާ ރޮޒައިނ ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތުލުސްދޫާ ހުށަހެޅުއްވިާ

ިއއެކުާޝުކުރ އިާތަޢުރީފްާރައްދުކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާެއކަމަނ ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ 

އެކަމަނ އަށްާ އަޅުަގނޑުާ ހޯދައިދިނުމަށް.ާ ޙައްޤުތައްާ ރައްޔިތުންެގާ ފޭރިެގންފަިއވ ާ ވިދ ޅުިވާ

ރައްޔިތުންެގާާ ފޭރިެގންފައިވ ާ މިއޮތީާ ެއއްކޮށްާ އެމް.ޑީ.ޕީާ އަޅުަގނޑުމެންާ އޮތީާ  910ދަންނަވ ލަންާ

އެބައިނެގއޭާާޙައް އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ތައްޔ ރަށޭ.ާ ޖ ނުންފިދ ވ ންވެސްާ ހޯދައިދިނުމަށްޓަކަިއާ ޤުތައްާ

ފޭރިެގންފައިވަނީާާ ޙައްޤުތައްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާރަްއޔިތުންެގާ ބަލައިލ އިރުާ މ ޒީއަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ކިހިނަކުންކަމ ިއ،ާއެތަޙުޤީޤުތަ ކޮންާއުސޫލަކުންކަމ އި،ާ ފޭރިެގންފައިވ ާާކޮންބައެްއކަމ އި،ާ ހިންގ ާ އްާ

ކޮންމެހެނާްާ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައިާ ދިވެހިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ ހޯދުަމކީާ ޙައްޤުތައްާ ރައްޔިތުންެގާ

ނިންމަންޖެހެނާީާ ކަންކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖުބޫރުވެފައިވ ކަމެކޭ.ާ  915ކޮށްދޭންާ

ސިޔ ސަތުާ ވިސްނުމުެގާ ހިތަށްެގދުރުާ ހަމަާ ކުރާ އެދަށުންާ ކަންކަންާ ހިތަށްއެރިޮގތަކަށްާ ރިއިރަކުާ

އަތޮޅުެވރިޔ އ އިާ ބަދަލުކުރެވިފައިހުރީކީާ އަތޮޅުވެރިކަންާ މީެގކުރީަގއިާ އުސޫލަކުންނެއްނޫން.ާ

ސަބަބުން.ާ ގ ތްކަމެްއެގާ އޮންނަާ ބޭފުޅަކ އިާ ހުންނަވ ާ ވަޒީރަކަށްާ ނޫނިްއޔ މުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ޖިއޮްގރަފިާާޖިއޮްގރަފީޮގތުން ރައްޔިތުންނަށްާނުވަތަާ އަތޮޅުެގާ އުފެދިފަިއއޮތްޮގތަކ އިާ އަތޮޅުާ ކްޮގތުންާ

 920ޚިދުމަތްާލިބުމުަގއިާއެންމެާފަސޭހަޮގތަކީާކޮބައިތޯާބަލ ލުމެއްނެތި.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާައޅުަގނޑުާާ

ސ ބަސްާ އައްސަރިބަހ ިއާ ހަމަާ މަސަްއކަތަށްާ ކުރައްވަމުންެގންދަވ ާ އެާ ސަރުކ ރުެގާ މިއަދުާ

ައވަށަކަށްާާރައްދުކުރަން.ާާ އެާ އަޅުަގނޑުާ ބޭނުންވޭާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ހަމައެއ އެކުާ

ހުރިއިރު،ާާ އިންސްޓިޓިއުތަކެއްާ މިހުރިހ ާ މ ދަނޑުަގއިާ ނިސްބަތްވ ާ އެރަށަކަށްާ ނިސްބަތްވ ،ާ
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އެްއވެސްާާ ސަރަޙައްދުަގނެތޭާ ެމންބަރުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެާ މިތިއްބެވިާ ދެފަރ ތުެގާ އަޅުަގނޑުެގާ

ހޯދަނޑުާއިންސްޓިޓިއުޓެާ ބޭނުންވޭާ ދަންނަވަންާ މަރުޙަބ ާ ލުޠުފީއަށްާ ޑޮކްޓަރާ އަޅުަގނޑުާ  925އް.ާ

އަވަށުަގިއާއިރ ދަކުރެްއވިތީާމިއަންނަާއަހަރުާފެށިެގންާސަރުކ ރުެގާސްކޫލެއްާޢިމ ރ ތްކޮށްދެއްވުުމެގާާ

ޢިްއޒަތްތެ ވިދ ޅުވި.ާ ގ ތުާ ައޅުަގނޑުާ އެމަނިކުފ ނުާ ވ ހަކަާ ެގންުގޅުއްވ ާ އެމަނިކުފ ނުާ ރިާޕްލޭނެއްާ

ރައްޔިތުންނަށާްާ ހުރިހާ  މިކުރަނީާ މިސްރ ބުާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިދަނީ،ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ރައީސް،ާ

ވަކިބަޔަކުާާ ޤ އިމްކުރުމަށްޓަކައި.ާ ދިވެހިރ ްއޖޭަގއިާ ޮގތްތަކެއްާ ލިބިދެވޭނެާ ޚިދުމަތްާ ފަސޭހަކަމ އެކުާ

ފު ހުރިހ ކަމެއްާ އެތަނަކަށްާ ހުރީތީވެާ މީހަކުާ ރުއްސަވ ާ ވަކިާ އުސޫލުާބޭނުންވ ޮގތަކަށްާ  930ނިޖެހުމުގެާ

މަޤްޞަދުަގއި.ާާ މަތިވެރިާ މ ތްާ ހޯދައިދިނުމުެގާ ދިވެހިންނަށްާ ދިވެހިރ އްޖެާ ލ މެހިފައިވ ާ ދޫކޮށްލ ،ާ

އެހުށަހެޅުއްިވާާ އ ދަމްާ ރޮޒައިނ ާ ބޭނުންވަނީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ނިންމ ލަމުންވެސްާ

ާާ ޕ ޓީއަށް އަޅުަގނޑުެގާ އަދިާ ތ އީދުކުރަމޭ.ާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރުންނަށ އިާހުށަހެޅުމަށްާ ނިސްބަތްވ ާ

ޙައްޤުތަްއާާ ރަްއޔިތުންެގާ ފޭރިެގންފަިއވ ާ ޮގވ ލަމޭ،ާ އަޅުަގނޑުާ ރައްޔިތުންނަށްާ އެންމެހ ާ ދިވެހިާ

އެކަންާާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަތުުގޅ ލައިެގންާ އެންމެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ  935ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައިާ

ާކުރަމ ހިނގ ށޭ.ާއެކަންކަންާއަޅުަގނޑު..ާ.
ާ

ކުއްލިާާާާމެްނބަރުާިވލިފުށިާދ އިރ ެގ މިހުށަހެޅިފައިއޮތްާ މިއަދުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އައްސަލ މްޢަލަިއކުމްާ ާ.`ާ

ައޅުަގނޑުމެންނަށާްާާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:ާރިޔ ޟްާރަޝީދު މިކަންާ އ ދެ،ާ ަމއްސަލަެއއް.ާ ކަންބޮޑުވ ާ ރައްޔިތުންތަކެއްާ ިގނަާ މައްސަލައަކީާ

ހަމައެ ައދިާ އިިވެގންދިޔަ.ާ ދެނާްާޚަބަރުތަކުންާ ކޮށްފައި.ާ މިއޮތީާ މިކަންާ ސަރުކ ރުންާ މިހ ރުާ  940ހެންމެާ

ދ އިރ ެގާާ ތުލުސްދޫާ މިއަދުާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ުގޅިެގންާ ކުރުމ އިާ މިޮގތަށްާ މިކަންާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމިކަންާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާސަމ ލުކަމަށްާކުއްލިާމައްސަލައެްއެގޮގތުަގިއާާ

ހުށަ ސަރުކ ރުާ…ހެޅިއްޖެާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފެނިެގންމިދަނީާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އ ދެ،ާ ާ.

ިގނަބަޔަކުާ ހިތްހަމަނުޖެހިެގންާ ދޭތެރޭަގއިާ ހިނގ ޮގތ އިާ ސަރުކ ރުާ ހިނަގމުންދ އިރުަގިއާ

ެއބަހުރި.ާ ައޅުަގނޑުމެންާއެބަާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާޙަޤީޤަތްތަކެއްާ  945ވ ހަކަދަްއކަމުންދ ތަން.ާހަމައެއ އެކުާ

ތަނަށާްާއަޅުަގނޑު އަނެްއާ އެއްތަނުންާ ތަންތަންާ ހުންނަާ ޚިދުމަތްދޭންާ ރަްއޔިތުންނަށްާ މެންެގާ

ެއއިރެްއެގާާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ހިތްހަމަޖެހޭކަމެއްނޫން.ާ ައޅުަގނޑުވެސްާ ެއއީާ ބަދަލުވެެގންދިއުމަކީާ

ޤަބޫލުކުރަންޖެ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރ ނެކަންާ އެވަުގތަކުާ އެކުރަންޖެހޭކަމެއްާ ސަރުކ ރަކުންާ ހޭ.ާާއޮންނަާ

އ ދެ،ާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެާހިތްހަމަޖެހޭޮގތަކަށެއްނޫންާމިއަދުާސިޔ ސީާމަޞްރަޙުަގއިާކަންތައްތަްއާާ

ޤަބޫލުކުރަންާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަޑުއިވެމުންދަނީކީއެްއާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ  950ވެެގންދަނީކީއެްއ.ާ

ާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހ ރުާ އ ދެ،ާ އަޑުތަކެްއވެސްނޫން.ާ ފަސޭހަާ ސިޔ ސީާާއެންމެާ އަޑުިއވިެގންދަނީާ
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މިއޮތްާ މިހ ރުާ މީހުންާ މަސައްކަތްކުރ ާ ޖެހިެގންާ ކުލައެއްާ ަވކިކަހަލަާ ސިޔ ސީާ ޕ ޓީތަކުންނ އިާ

ކިހިނެއްތޯެވެގންދަނީ.ާ ނަތީޖ އެއްޮގތުންާ މީެގާ އ ދެ،ާ ބުނ ތަން.ާ މިހެންާ ަވއްޓ ލ ނަމޭ،ާ ސަރުކ ރުާ

ދެރަާނިކަމެތިޮގތްވެެގންދަ ނީ.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއަޅުަގނޑުމެންެގާރައްޔިތުންނަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާ އިޚްލ ޞްތެރިކަމަށްވެއްޖިއްޔ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރައްޔިތުންނަށްާ  955އަޅުަގނޑުމެންެގާ

މިއަދުާ އޮންނަޮގތަށޭ.ާ އަތްމަތީަގއިާ ރަްއޔިތުންެގާ ޙައްޤުތައްާ ރައްޔިތުންެގާ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީާ

ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލެްއނުކުރަންާމިސަރުކ ރުާެވއްޓޭނެކަމަކަށް.ާމިސަރުކ ރުާަވއްޓ ލ ނޭާބަޔަކުާބުންޏަސް

އޮތްާާ އޭރުަގއިާ ވައްޓ ލަންވެސްާ ސަރުކ ރުާ އޮތްާ ކުރީަގއިާ އ ދެ،ާ ވައްޓައެއްނުލެވޭނެ.ާ މިސަރުކ ރުާ

ނުެވއްޓޭނޭ.ާާ އެސަރުކ ރެއްާ ދެންނެވިންާ އަޅުަގނޑުާ އޭރުވެސްާ މަސަްއކަތްކުރަމުންދިޔަ.ާ ބަޔަކުާ

ވަާ ސަރުކ ރުާ ހޯދަނާްާއެހެންވީމަ،ާ ޙައްޤުތަްއާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކުރެވޭނެކަމެއްނޫން.ާ  960ްއޓ ލުމަކީާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ަވކ ލ ތުާ އެާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ވަކ ލ ތުކުރެވެންޖެހޭނެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ކުރަންޖެހޭނީ.ާާ އެކަންާ ެއހެނެއްވެސްނޫންާ ބިރުދައްކައިެގންާ ސަރުކ ރަކަށްާ އެއޮންނަާ ކުރަންޖެހޭނީާ

ޖެހޭ ބޭނުންވ ާއަޅުަގނޑުމެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަޝްވަރ ކޮށްެގންާ އެކުަގިއާ އެސަރުކ ރ އިާ ނީާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ފަރެސްމ ތޮޑ ެގާ ވ ހަކަފުޅުދައްކަމުންާ ދެންމެާ އ ދެ،ާ ޙ ޞިލުކުރަން.ާ ކަންތައްތައްާ

ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަ.ާ ބަދަލުކުރ ނެާ އަތޮޅުއޮފީސްާ ތ.ައތޮޅުާ ވިދ ޅުވެއްޖެ،ާ  965މެންބަރުާ

އަތޮޅު ނުަުކުރުމަށްއެދިާތ.އަތޮޅުާ ެއޮގތަށްާ ެއކަންާ އަޅުަގނޑުާ އެއީާ ނުކުރ ނޭ.ާ ބަދަލެއްާ އޮފީސްާ

މިއަދުެގާސަރުކ ރަށްެވސްާޮގވ ލަން.ާއަދިާއަޅުަގނޑުެގާމިާއަޚްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާުމޙަންމަދާުާ

ފިކުރުާާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ވިސްނުމ އިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޮގވ ލަން،ާ އަޅުަގނޑުާ މުސްޠަފ އަށްވެސްާ

ެގއްލޭޮގތަކަށް.ާއަޅު ޙައްޤުތައްާ ރަްއޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބަދަލެއްނުކުރ ނަންާ ަގނޑުމެންާ

ކުރަންޖެހުނީ.ާާ މިކަންާ ކީްއވެެގންތޯާ ބަލަންޖެހޭއެބަާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުެމންާ  970އެހެންނަމަވެސް،ާ

ވިދ ޅުެވއްޖެ މެންބަރުވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ ކީްއެވެގންތޯ.ާ މިކަންާމިކަންކުރީާ ާ

ބަލ ާތަޙްޤީޤުކުރުމ ހިނގ ށޭ.ާއަދިާއެހެންާމެންބަރުންވެސްާވިދ ޅުވެއްޖެާމިކަންާހިނގ ދިޔަޮގތްާބަލ ާާ

ކުރަންޖެހޭކަމެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ިމއަދުާ ޤަބޫލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ތަޙްޤީޤުކުރަމ ހިނގ ށޭ.ާ

ާ ވަކިާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ކުރަންޖެހޭނެ.ާ މެންބަރަކަށްވ ތީެވ،ާާއަޅުަގނޑުމެންާ

ހިތަށްއެރިޮގތަކަށްާކަންތައްާކުރ ނަޭމާ  975އަޅުަގނޑުމެންާހަށިަގނޑުންާބޮޑުވީތީވެާނުކުމެާތިމަންނަމެންާ

ޕ ޓީވެސްާާ ނިސްބަތްވ ާ ސަރުކ ރަށްާ ކުރުަމކީާ މިކަންތައްތައްާ ބިރުދައްކ ާ ކިޔ ާ މިހެންާ

ޕ ޓީތަކުންވެސްާާ އިދިކޮޅުާ ސަރުކ ރ އިާ އަދިާ ކޮށްެގންވ ނެކަމެއްނޫން.ާކޮށްެގންވ ނެކަމެއްނޫން.ާ

އެހެންވީމަ،ާމިއަދުާއަޅުަގނޑުެމންެގާތެރޭަގއިާއަޅުަގނޑުމެަެންނަށްާފެނިެގންމިދަނީާރައްޔިތުންެގތެރޭާ
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މިޮގތަށްާ މިކަންާ ދިރިއުޅެމުންދ ތަން.ާ ތެރޭަގއިާ ނ މ ންކަމެއްެގާ މިނިވަންކަމ އިާ ިގނަބަޔަކުާ

 980ެގާސިޔ ސީާމަޞްރަޙްަގިއާމަސައްކަތްކުރ ާާވެެގންމިދަނީާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގިއ،ާއަޅުަގނޑުމެން

ައޅުަގނޑުާާ އެހެންވީމ ،ާ ދަންނަވ ނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ހުންނަޮގތުންނޭާ ކަންތައްތައްާ ޢަމަލުތަކ ާ މީހުންެގާ

ރަށުއޮފީސްތަކ ިއާާ އެހެންާ އަދިާ އަތޮޅުއޮފީސްތަކ އިާ ހުރިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއަދުާ ޤަބޫލެއްނުކުރަންާ

މަށްާައޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަނީކީނޫން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާައޅުަގނޑުާާތަންތަނަށްާބަދަލުވެެގންދ ނެ.ާއެކަ

މިދަންނަވަނީާއަޅުަގނޑުމެންާއެއިރެއްެގާއޮންނަާސަރުކ ރަކުންާއެކުރ ާކަމަކ ދޭތެރޭާއަޅުަގނޑުމެންާ

ބޭނުންވ ާ ައޅުަގނޑުމެންާ މަޝްަވރ ކޮށްެގންާ އެސަރުކ ރަކ އިާ  985ހިތްހަމަނުޖެހޭކަމަށްވެއްޖިއްޔ ާ

އަ ބަދަލުަގިއާާކަންތައްތަކެއްާ ޭއެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ޙ ސިލުކުރެވިދ ނެ.ާ ޅުަގނޑުމެންނަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާސަރުކ ރަށްާބިރުދައްކ ާސަރުކ ރުާވައްޓ ލ ނަމޭާބުނެ،ާމިޮގތަށްާމިކަންތައްާކޮށްެގންާާ

މީެގާނަތީޖ ާހ ޞިލެއްެވސްާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށެއްާނުކުރެވޭނެ.ާާ މީެގާނަތީޖ ާރަނަގޅެއްާނުވ ނެ.ާ

ޑުާޤަބޫލެއްނުކުރަންާމިއީާައޅުަގނޑުމެންާވަކިާބަޔަކ އިެއކުާސިޔ ސީުގޅުންާޤ އިމްކުރެވިެގންާާއަޅުަގާނ

ިއއްޔެަގއިާާ އަޅުަގނޑުާ ުގޅިެގންާ ދިމ ުވމ ާ ިމކަންާ ކަމެއްކަމަކަށް.ާ އަންނަާ  990އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ުގ އަޅުަގނޑުާ ކައުންސިލަރަށްާ ށ.އަތޮޅުެގާ ދިމ ވެެގންމިއުޅޭާ މިމައްސަަަލަާ ޅިން.ާާކައުންސިލަރަށް،ާ

އެތާ  އެދުަވހުާ ސ ފުކުރިން.ާ ައޅުަގނޑުާ މަޢުލޫމ ތުތަކެއްާ މިކަމ ބެހޭާ އަޅުަގނޑުާ ުގޅ ާ އަޅުަގނޑުާ

ކަންތައްތައްާހިނގ ދިޔަޮގތުެގާވ ހަކަެއއްާައޅުަގނޑުާކައިރީާދެއްކި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑަށްާާ

ވ ހަކަދައްކަވަމުންެގންދިޔައީާާާާފަހުންާއަޑުއިިވެގންދިޔައީާއެހެންާދިމަދިމ ލުންާސިޔ ސީާއެހެންބޭފުޅުން

ބިރުވެރިކަންާާ ައޅުަގނޑަށްވެސްާ އެހެންވީމ ،ާ ެގންދެވީ.ާ ވ ހަކަދައްކަވަމުންާ ޮގތަކަށްާ ތަފ ތުާ  995މުޅިންާ

މިއަދުެގާާ އެދެނީާ އަޅުަގނޑުާ އެކަމަކުާ ބަދަލުކޮށްފ ނެކަމަށް.ާ އަތޮޅުޮއފީސްާ އަޅުަގނޑުާ އެބައޮތްާ

އަޅުަގނޑުމެންެގތެ ނުކުރުމަށް.ާ ެއކަންާ ެއވަރުކަމެްއާާސަރުކ ރުާ އަތޮޅުަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ރޭަގިއާ

ސަރުކ ރުންާ ކުރިންާ ކުރުމުެގާ ެއކަންާ ދެންނެވީާ އަޅުަގނޑުާ ހިނގ ކަމަށްވަންޏ ާ އެޮގތަށްާ

އޭރުންާާ މަޝްވަރ ކުރ ށޭ.ާ މެންބަރުންނ އިާ މަޖިލީހުެގާ ނޫންނަމަާ ސިޔ ސީާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ދަތިކަމެއް އެފަދަާ ސަރުކ ރަށްާ މިތިބީާ އެާާާާއަޅުަގނޑުމެންާ އަތުެވއްޖެއްޔ ާ ބިރުވެރިކަމެއްާ  1000އެފަދަާ

ިމސަރުކ ރުާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އަދިވެސްާ އެހެންވީމަ،ާ ސަލ މަތްކުރ ށޭ.ާ ބިރުވެރިކަމުންާ

މިއީކީާާ ކުރިއަކަސްާ މިކަންތައްތައްާ ބިރުދައްކ ާ ވ ހަކަދަްއކ ާ ބަޔަކުާ ވައްޓ ލުމަށްޓަކައިާ

ކުރެވޭނެކަމެްއވެސްނޫނޭ. މިއީާ ވ ހަކައަކީާާާާވ ނެކަމެްއވެސްނޫނޭ.ާ ދައްކ ާ އެހެންބަޔަކުާ އެހެންވީމ ،ާ

ދެރަވެާ ރައްޔިތުންނަށްާ މިާ ބިރުަގނެެގންާ އެކަމ ާ މިސަރުކ ރުންާ ޙަޤީޤަތަކަށްވެދ ނެތީވެާ

ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ކައުންސިލަރުންވެސްާ އަދިާ ނުކުރ ށޭ.ާ  1005ނިކަމެތިވ ނެކަމެްއވެސްާ
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ރައްޔިތުންނ އިެއކު. މަސައްކަތްކުރ ށޭާ އޮތްާާާކެތްތެރިކަމ އެކުާ މިއަދުާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއީއޭާ

ަވއްޓ ލުމަށްޓަކަިއާާ މިސަރުކ ރުާ އެހެންވީމ ،ާ ރަނަގޅުޮގތަކީ.ާ އެންމެާ މަަަޞްލަޙަތުަުހުރިާ އެންމެާ

ބަޔަކުާރ ވ ާެއްއވެސްާރޭވުމެްއަގއިާހަމަޔަޤީނުންވެސްާތ.އަތޮޅުާެއއްވެސްާމެންބަރަކުާބަިއެވރިއެްއާާ

ައޅުަގނޑުމެން ހަމަޔަޤީނުންވެސްާ ައޅުަގނޑުާާނުވ ނެ.ާ ނުވ ނަން.ާ ބައިވެރިއެއްާ އެއަަަކުާ ދެމީހުންާ ާ

 1010ދެމީހުންނޭާމިދަންނަވަނީާއަޅުަގނޑ އިާމުސްޠަފ ާއ އިާދެމީހުންާބައިވެރިއެއްާނުވ ނަން.ާމިސަރުކ ރުާ

މިކުރަނީާ ެއކަންާ ކުރ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމެއްވެސްާ ދަމަހައްޓަންކުރަންޖެހޭާ ޙިމ ޔަތްކޮށްާ

ރަްއޔިތު ަވއްޓ ލަންާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ވައްޓ ލައިފިކަމަށްވަންޏ ާ މިސަރުކ ރުާ ންނަށްޓަކައި.ާ

އެތަްއާާ ވިދ ޅުވިހެންާ ރޮޒައިނ ާ ބަިއަވރު،ާ އެތައްާ ތެރޭާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދިމ ކޮށްފިކަމަށްވަންޏ ާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ދ ކަށްާ އެހިސ ބަށްާ އެހެންވީމަ،ާ އޮހޮރުވިެގންދ ނެ.ާ ލޭާ ބަެއއްެގާ ބައިވަރުާ

މިސަރުކ  އަޅުަގނޑުމެންާބޭނުމެއްނުވޭ.ާ ހުރިހ ކަމެއްކުރަންާ ރަނަގޅުކުރަންޖެހޭާ ކަންތައްތައްާ  1015ރުެގާ

އެންމެާ އޮތްާ ތެރޭަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެީއާ މަސައްކަތްކުރުން.ާ އެންމެންާ ހުރިހ ާ ސިޔ ސީާ

ައޅުަގނޑުާާ ތ އީދުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅުމަށްާ މިހުށަހެޅިާ އެހެންވީމަ،ާ ރަނަގޅުޮގތަކީ.ާ

ނޑުާސަރުކ ރަށްާޮގވ ލަނީވެސްާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއިާމަޝްވަރ ކުރެވިެގންާާތ އީދުކުރަނީ،ާއަޅުަގ

ކުރުމ ާ ކަންތަްއާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުެގއްލޭޮގތަށްާ ޙައްޤުާ މީހެއްެގާ އެްއވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

 1020ާހިނގ ށޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިތިބީާސަރުކ ރަށް...ާ.

ާ

ާތްތެރިާރައީސް،ާއެންމެފުރަތަމަވެސްާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާއްޒައ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާޢިާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ

ހުށަހެޅުމަށްާާލޫފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:އަޙްމަދުާމަޚް ހުށަހެޅުއްވިާ އިތުރުކުރުމަށްާ ަވުގތުާ މިާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ،ާ މުއްޠަލިބުާ މެންބަރުާ

މިމަޖިލީހު އަޅުަގނޑުމެންާ އ ދެ،ާ ތ އީދުކުރަން.ާ މެންބަރުނާްާއަޅުަގނޑުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބަެއއްާ ެގާ

 1025ސަރުކ ރުާވައްޓ ލ ާވ ހަކަދައްކ ތީ،ާައޅުަގނޑުވެސްާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންާމީޑިޔ ަގިއވެސްާމިވ ހަކަާ

ދެކެވެނީާޑީ.އ ރު.ޕީެގާފަރ ތުންާމިކަމެއްާކުރަންއުޅޭާވ ހަކަ.ާއަޅުަގނޑުާދިވެހިރަްއޔިތުންނަށްާވަރަށްާ

ދިވެހިރައް މިދަންނަވަނީާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާާސ ފުކޮށްާ ވަްއޓ ލ ކަށްނޫޅޭ.ާ މިސަރުކ ރުާ ޕ ޓީއަކުންާ ޔިތުންެގާ

ސަރުކ ރުންާތަކުރ ރުކޮށްާކުރީަގިއއޮތްާސަރުކ ރުާަވއްޓ ލ ނެާވ ހަކަާދަްއކަާދަްއކ ާއެބޭފުޅުންނަަަށްާ

ެއވ ހަކަާާ ވައްޓ ލަންާ ސަރުކ ރުާ ހަމަާ ބަެއއްވެސްާ އިދިކޮޅުާ އަންނަާ ދެންާ ޤަބޫލުކުރަނީާ އަދިވެސްާ

ަވއްޓ ލ ނީާދައްކ ޮގތަށް މިސަރުކ ރުާ އިރ ދަކުރެއްިވއްޔ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަސައްކަތްކޮށްފ ނެކަމަށް.ާ ާ1030 

މ ރިޔ ާ އުޚުތުާ އަޅުަގނޑުެގާ ދެންމެާ ވޯޓުލަިއެގން.ާ ެއްއޮގތްވ ޮގތުެގމަތިންާ ަގވ އިދ އިާ ޤ ނޫނ އިާ

އިން މަޖިލިސްެގާ ރައްޔިތުންެގާ ތިމަންނ މެންާ ވިދ ޅުވި،ާ ވ ހަކަިއަގިއވެސްާ ތިޚ ބުަގިއާާއަޙްމަދުދީދީެގާ
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ައޅުަގނޑުާާ އ ދެ،ާ ވ ހަކަ.ާ ލިބިފައިއޮތްާ ވޯޓުތައްާ އަަަދަދެއްެގާ ިގނަާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށްާ ވ ދަކުރިާ

އިހަކަށްދުވަހުާމިައއީާހއ.އިންާފަށައިެގންާނ.އަތޮޅަށްވެސްާދަތުރުތަކެއްާކޮށްފައި.ާއަޅުަގނޑުމެންާ

 1035ންނަމަާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާއެރިާކޮންމެާރަށަކުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއިވެނީާިމއަދުާސަރުކ ރުާނޫ

މުޙަންމަދުާނަޝީދުާއިސްތިޢުފ ދޭންާގޮވ ައޑު.ާއ ދެ،ާވަރަށްާކެރިެގންާއަޅުަގނޑުާމިދަންނަވ ލަނީ،ާާ

ރައީސްާނަޝީދުާކެމްޕޭންދުަވސްވަރުާވަރަށްާފ ޅުކަންބޮޑުޮގތަކަށްާވިދ ޅުވި،ާމިދައުރުެގާމެދުތެރޭަގިއާާ

ވަ އަޅުަގނޑުާ ބ އްވ ނެކަމަށް.ާ އަދިާއިންތިޚ ބެއްާ އެމަނިކުފ ނަށްާ އިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާ ރަށްާ

މިސަރުކ ރަށްާމިޮގވ ލަނީާމަނިކުފ ނުާވިދ ޅުވެފައިވ ޮގތުެގމަތިންާއެޮގތަށްާެއއިންތިޚ ބުާބ ްއވައިދޭށޭ.ާާ

އ ދެ،ާ ވައްޓ ލ ނަމޭ.ާ އެސަރުކ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޮޑުކޮށްާ ތަފ ތުާ ވަރަށްާ  1040އިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާ

ާާ ވަރަށްބޮޑަށްާއެންމެފުރަތަމައިނުންވެސް ފަރ ތަށްާ ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވިާ ަމއްސަލަާ މިާ އަޅުަގނޑުާ

އެްއެވސްޙ ލެއްަގއިާާ ބޭނުންވަނީ،ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ

މ ފުށީެގާ ނޫންނަމަާ ލިބިދ ނެތީާ އެްއޗެއްާ ރައްޔިތުންނަށްާ މިލަންދޫެގާ މިއުޅެނީކީާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާލިބިދ ނެތީާއެކަމަކ އެްއާނޫނޭ.ާައޅުަގނޑުމެންާމިވ ހަކަާމިދައްކަނީާމިއަދުާރައްޔިތުންނަށްާެއްއޗެއް

ައޅުަގނޑަށްާާ އ ދެ،ާ ފޭރިަގނެެގންދ ތީ.ާ ސަރުކ ރުންާ ިމއަދުެގާ ޙައްޤެއްާ ލިބިފަިއވ ާ  1045ރައްޔިތުންނަށްާ

އެކަންާާ ށ.ފުނަދޫަގިއާ ނޭނުގނުކަމުަގިއވިޔަސްާ ކަންހިނގ ދިޔަޮގތްާ ތުލުސްދޫަގއިާ މ ބޮޑަށްާ

އެރަށަށްޮގސްާާހިނގައިެގން މިައއީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދ ދިފަހުންާ އެނޭގ.ާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ ދިޔަޮގތްާ

މުޒ ހަރ ކުރުމ ިއާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބައްދަލުކޮށްފައި.ާ ރައްޔިތުންނ އިާ އެރަށުާ

ވަޑައިގެާ ސަރުކ ރުންާ މިއަދުެގާ އެރަށްރަށަށްާ ދީފައިއޮތްއިރު،ާ މިނިވަންކަންާ ންާާޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމުެގާ

ފެންހޮޅާިާ ހޮޅިއ ިއ،ާ ޭގސްާ ހޮޅިއ ިއ،ާ ތެޔޮާ ވ ހަކައ އި،ާ އަޅުއްަވިއދެއްވ ނެާ ފުލެޓްާ  1050އެރަށުަގއިާ

ެއކަންކަންާ ވިދ ޅުވި.ާ ވ ހަކަާ ކޮށްދޭނެާ ކަންތައްތައްާ ބައިވަރުާ ިއތުރުާ ވ ހަކައ އި،ާ އަޅުްއަވއިދޭނެާ

ފ ޅުކުރަން އެމީހުންެގާޝުޢޫރުާ ނޫންނަމަާ ޚިޔ ލުފ ޅުކޮށްާ ރައްޔިތުންެގާ ދިޔައީމަ،ާާނުވީމަާ އެތަނަށްާ ާ

ނޫން.ާާ ެގންދ ށޭކޭާ އޮފިސްާ އަތޮޅުާ އެތަނުންާ މ ނައަކީާ އޭެގާ ފ ޅުކުރީމަާ ޝުޢޫރުާ އެާ ޮގސްާ

ބައްދަލުކުރިން.ާ ފަރ ތްތަކ ާ އިސްާ އެންމެާ ޕޮލިހުންގެވެސްާ ތިބިާ އެތަނުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންނ ވެސްާ

ވަރުެގވެާ ތަޙްޤީޤްކޮށްލަންޖެހޭާ ތިަމންނ މެންާ ެއވިދ ޅުވަނީާ މަްއސަލައެްއާާއެބޭފުޅުންާ ކުޑަެވސްާ  1055ސްާ

ތ ކަށްާ އެހެންާ އެްއޗެއްާ ބައެްއެގާ ލިބިފަިއ،ާ ބަޔަކަށްާ ކީްއެވެގންތޯއޭާ ދެންާ ދިމ ނުވ ކަމަށް.ާ

ައޅުަގނޑުާާ އިޙްލ ޞްތެރިކަމ ެއކުާ އަދަބުވެރިކަމ އެަެކު،ާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ެގންދަންވީ.ާ

މިއިންނެވި ފަހަތުަގއިާ ައޅުަގނޑުެގާ ބޭނުންވަނީާ ޢިްއޒަތްތެރިާދަންނަވ ލަންާ ދ އިރ ެގާ މިލަންދޫާ ާ

އެހެންވީމަ،ާާ މިއީ.ާ މަސައްކަތެކޭާ ކުރިާ ެގންދިއުމަށްާ އެމް.ޑީ.ޕީއަށްާ މިއަދުާ ރިޒ ާ ޢަލީާ މެންބަރުާ
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އެފ ހަަގކުރެއްވިހެންާާ މުއްޠަލިބްވެސްާ ފ ހަަގކުރެއްވިހެން،ާ އެާ މެންބަރުންވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  1060އެހެންާ

އެބޭފު ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ނެތީމާަާއަޅުަގނޑުާ އަޣްލަބިއްޔަތުާ މިއަދުާ މަޖިލީހުަގއިާ ޅުންނަށްާ

އެމް.ޑީ.ޕީއަށްާާ ކަމަކީާ މިކުރ ާ ބިރުދަްއކަިއެގންާ ޖެއްސުންކޮށްެގން،ާ މަޖުބޫރުކުރުަވިއެގން،ާ ބަޔަކަށްާ

ކުރ ާ ނިކަމެތިކުރަންާ ބޮޑަށްާ މިއަށްވުރެެވސްާ ރައްޔިތުންާ ހޯދ ާ އަޣްލަބިއްޔަތުާ މަޖިލީހުެގާ

އްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާނިސްބަތްވ ާއެމް.ޑީ.ޕީެގާިގނަާމެންބަރުންތަކެއްާމިާމަސައްކަތެކޭ.ާއ ދެ،ާމިާޢި

 1065މަޖިލިސްާތެރޭގައިވެސްާއަޅުަގނޑުމެންެގާކަންފަތުންާއަޑުއެހިންާހަމަާހަދަންވީޮގތޭާއެހެދީ.ާފުނަދޫެގާ

ސަރުކ ރުގެާ މިއަދުެގާ ފަރ ތްތަކަށްާ ބައްދަލުކުރ ާ ފަރ ތްތަކ ާ އިސްާ ސަރުކ ރުެގާ މ ލެއަށްާ ާާފަރ ތުންާ

ފަރ ތުންާދިންާޖަވ ބުާއަޅުަގނޑުާމިތ ާދަންނަވަންެވސްާނުކެރޭހ ާހަޑި.ާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާ

ހަދަންވީޮގތޭ.ާާ ހަމަާ ތިއީާ އެބައޮތްާ ވިދ ޅުެވފައިާ ގ ތުާ އެބޭފުޅުންާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބައެއްާ

.ާއެރަށުަގއިާހުރިާއަތޮޅުާާތިމަންނ މެންެގާކެމްޕޭނުަގއިާމިވެނިާރަށަކަށްާއެރިއިރުަގއިާމިހެންާހެދިއޭ

ކުރަންވީކަމެއްނޫން.ާ މިކަންކަންާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާ އަޅުަގނޑުާ ިމއީކީާ ބަދަލުކޮށްލ ނަމޭ.ާ  1070އޮފީސްާ

ަގލޮޅުާާ ވ ހަކަދެއްކީަމާ މިހެންާ އަޅުަގނޑުާ އެދެންާ ައދަބުވެރިކަމ ެއކުާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ

އޮފީހަ އަވަށުާ ހެންވޭރުާ އޮފީސްާ އިންާ އަދިާއަވަށުއޮފީހުަގއިާ އެީއާ ބަދަލުނުކޮށްދޭނެކަމަށް.ާ ށްާ

މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ުއތުރުާ ަގލޮޅުާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ މިކަމަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑ ެއކުާ

ޢަބްދުާ ފުނަދާޫާهللاއީވ ާ އެދެނީ،ާ މިފުރުޞަތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ތ އީދުކުރައްވ ނެހެން.ާ ވެސްާ

 1075އީ.ާމިމައްސަލަާައދިވެސްާީވޮގތް،ާއެކަުމަގއިާޤ ނޫނ އިާރައްޔިތުންެވސްާވަރަށްބޮޑަށްާެއދޭާކަމެއްާމި

އެކަމެްއާާ އެޮގތަށްާ ސ ފުކޮށްދީާ އެކަންާ ހިނގ ފައިވ ނަމަާ ކަމެއްާ އެއްެވސްާ ޚިލ ފަށްާ ަގވ އިދ ާ

އެހެންާ އޮފީސްާ އަތޮޅުާ ެއއްޮގތަކަށްވެސްާ އަދަބުދޭން.ާ އެާ ބަޔަކަށްާ ކުރިާ ެއކަންާ ހިނގ ފައިވ ނަމަާ

އެބޭފު ބަދަލުވުމަކީާ އެހެންކަމުންާރަށަކަށްާ އ ދެ،ާ ޤަބޫލުކުރ ނެކަމެއްނޫން.ާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ ޅުންާ

ސަރުކ ރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރުދަންނަވަމުންާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ފުރުޞަތަށްާ ދެއްވިާ އަޅުަގނޑަށްާ

ކަންތައްތަކެްއާާ ސަރުކ ރުަގއިާ ކުރީެގާ ތިބޭފުޅުންނަކީާ އިހްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާ ވަރަށްާ  1080މިޮގވ ލަނީާ

ކަންކަންާރަނަގޅުކުރަންާއައިާބަޔެކޭ.ާކުރީެގާއަނިޔ ވެރިާސަރުކ ރެއްާއޮތީތީާޯގސްކޮށްާހިނީގތީާއެ

ބަޔެކޭ.ާ އަިއާ ހިންުގމަށްާ ސަރުކ ރެއްާ ކަންކުރ ާ ރަނަގޅުޮގތަކަށްާ ސަރުކ ރެއްާ ރަނަގޅުާ މިހ ރުާ

ތިބިާ ޖަލުތަކުަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއަދުާ ދަންނަވ ލަންޖެހެނީާ ހިތ މައ އެކުާ ނަމަވެސް،ާ

ާމީހުންނަށްވެސް ދަތި.ާާާ އަޑުއަހަންވެސްާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވ ހަކަާ އަނިޔ ެއްއެގާ މިަިކުރ ާ

 1085ކޮންޓޭނަރުތަކުަގއިާމީހުންާެގންުގޅޭާވ ހަކަާދަްއކަނީ.ާެއކަމަކުާއެންމެާބ ރަށްާވެރިކަމަށްާައންނަނާްާ

ރާ އުޅުނުއިރުާދެއްކިާވ ހަކައަކީާޖަލުތަކުަގިއާމީހުންނަށްާއަނިޔ ކުރ ާވ ހަކަ.ާޖަލުތަކުަގއިާމީހުންާމަ
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ރައްޔިތުންނަށާްާ އެހެންވީމަ،ާ އެހެންޮގތަކަށް.ާ މުޅިންާ މިދަނީާ ކަންވެެގންާ މިއަދުާ ެއކަމަކުާ ވ ހަކަ.ާ

ކަންތައްާ ެއޮގތްޮގތަށްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ަވޑަިއެގންާ ސަރުކ ރަކަށްާ އިހްލ ޞްތެރިާ އޯގ ތެރި،ާ

 ކޮށްދެއްވ ށޭ.ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ1090 

ރައްޔިތުންނަށާްާާާޝުކުރިއްޔާ ާމ ަވށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ހެޔޮވެރިކަމެއްާ އެދެނީާ ައޅުަގނޑުވެސްާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ާޢިްއޒަތްތެރިާ

ިގނަާާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ދުށުން.ާ ގ އިުމެވެގންދ ތަންާ ދިވެހިރ އްޖެަގއިާ ސަރުކ ރެއްާ ާއޯގ ތެރިާ

އިޚްލ ޞްތެރިާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އުންމީދުކުރިފަދަާ ކަމަކަށްާރައްޔިތުންާ ހިނަގމުންދ ާ ސަރުކ ރެއްާ އޯގ ތެރިާ ާ

ޢަދުލުެވރިކަމ އި،ާާ އުނދަޫގވޭ.ާ ަވރަށްާ ޤަބޫލުކުރަންާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ިގނަާ ހަމަގައިމުވެސްާ

ެއކަންކަންާ އެްއޗެްއކަމަށްނުވ ތީެވާ އަދ ކުރެޭވނެާ ބަހުންާ ހަމައެކަނިާ ޯއގ ވެރިކަމަކީާ  1095އިންޞ ފ އި،ާ

ޢަމަލުންކަމަށްވ ހިނދު، އެކަންކަންާާާދައްކަންޖެހެނީާ ޢަމަލުންާ ޤަބޫލުކުރ ނީާ ރައްޔިތުންާ އެކަންކަންާ

އެހެންވެސްާާ ނުވަތަާ އިންތިޚ ބުތަކ އިާ ރިޔ ސީާ މުަވއްޒިފުންނަށްާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ސ ބިތުކޮށްދިނީމަ.ާ

މީހުންެގާ ތިބޭާ ވަޒީފ ތަކުަގއިާ ވަކިކޮށްާ ވަޒީފ އިންާ ބަދަލުކޮށްާ ަވޒީފ ތައްާ ުގޅިެގންާ އިންތިޚ ބުތަކ އިާ

ސިވިލްާމިނިވަންކަ ފ ސްކުރެއްިވާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ވ ހަކަދެކެވުމުންާ ެގއްލޭކަމަށްާ ންާ

ޮގތެްއަގއިާާ މުސްތަޤިއްލުާ މިނިވަންާ ަވކިާ ސަރވިސްއަކީާ ސިވިލްާ ކޮމިޝަނެއް.ާ  1100ސަރވިސްާ

ފަހިކޮށްދެއްވި.ާާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ފުރުޞަތުާ ހެދުމުެގާ ބަޔަކަށްާ މަސައްކަތްކުރ ާ

މިއަ ޤ ނޫނ އިާއެހެންނަމަވެސް،ާ ފ ސްކުރެއްވިާ މަޖިލީހުންާ ރަްއޔިތުންާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ދުާ

މަސްޢޫލިއްޔަތުާާ އެބޭފުޅުންެގާ ކޮމިޝަނަކީާ ހިނަގމުންދ ާސިވިލްާސަރވިސްާ އެްއޮގތްވ ޮގތުެގމަތީންާ

ސަރވިސްެގާ ސިވިލްާ އ ދެ،ާ ބައެކޭ.ާ ކުރިމަތިވެފައިވ ާ ދަތިތަކ ާ ވަރަށްބޮޑަށްާ އަދ ކުރެްއވުމުަގއިާ

ވަޒީފ ެގާާމުވަްއޒިފު އެބޭފުޅުންނަށްާ ދައްކ ާ މަސައްކަތްތައްާ އެބޭފުޅުންެގާ ޙަވ ލުކޮށްާ ވަޒީފ ާ  1105ންނަށްާ

ސަރވިސްާާ ސިވިލްާ އޮތީާ ޙައްޤެއްާ ޤ ނޫނީާ ހުރިހ ވެސްާ ކުރުމުެގާ މިކަންކަންާ ކުރިއެރުންދީާ

ައޅުަގނޑުާާ ކުރަމުންެގންދަނީ،ާ ހަމަގައިމުވެސްާ މިއަދުާ މިކަންކަންާ ކޮމިޝަނަށްކަމަށްވީހިނދު،ާ

ތްވ ާއަތޮޅުަގއިާހަމަަގިއމުވެސްާކުރަމުންެގންދަނީާސިޔ ސީާވެރިން.ާިމއީާއަޅުަގނޑުާތޯތޯއަށްާނިސްބަ

ދަންނަވ ާވ ހަކައެއްނޫން.ާމިކަމުެގާސ ބިތުާހެކިާއަޅުަގނޑުާސިވިލްާސަރވިސްާކޮމިޝަނަށްވެސްާާ

ސިޔ ސީާާ އިންޞ ފ ެއކުާ ހަމަހަމަކަމ އި،ާ މިނިވަންކަމ އި،ާ އެހެންީވމަ،ާ އ ދެ،ާ  1110އަރުވ ނަން.ާ

ނުފޫޒުތަކުންާއެއްކިބ ވެތިބެާރައްޔިތުންނަށްާޚިދުމަތްކުރުމުެގާފުރުޞަތުާމިވަނީާސިވިލްާސަރވިސްެގާ

އިންޞ ފުވެރިާ ސަރުކ ރެްއެގާ ޯއގ ވެރިާ ޙ ލެއްަގއިާ އެްއވެސްާ މިއީާ ެގއްލިފައި.ާ މުވަްއޒިފުންނަށްާ

ލެއްނުކުރަން.ާއ ދެ،ާާސަރުކ ރެްއެގާސިފަތަކުެގާތެރޭަގއިާހިމެނިެގންވ ާކަމެއްކަުމަގއިާައޅުަގނޑުާޤަބޫ
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ބައެއްާބޭފުޅުންނަށްާއޮޅިވަޑަިއެގންފައިާނެތީކަމަށްވެސްާވެދ ނެ.ާދިވެހިާރައްޔިތުންާމިާސަރުކ ރ އިާާ

އެއީާ ތ އީދުކުރ ތީެއއްނޫން.ާ މެނިފެސްޓޯއަށްާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ޙ ލެއްަގއިާ ެއްއވެސްާ ޙަވ ލުކުރީާ  1115ވެރިކަންާ

ދިާއިއްތިހ ދެއްެގާހުރިހ ާބޭފުޅުންެގާއ ދޭސްތަކަކ ިއާާވަރަށްިގނަާބޭފުޅުންތަކެއްާުގޅިވަޑައިެގންާއުފެއް

އިބްރ ހީމްާއ ިއާާ ބަދަލެއްާއަތުވެދ ނެކަމަށްާއުންމީދުކުރީތީ.ާއ ދެ،ާޤ ސިމްާ ހެޔޮާ އުންމީދުތަކަކ ެއކުާ

ޑރ.ޙަސަންާސަޢީދުާފަދަާބޭފުޅުންެގާއ ދޭސްތަކ އި،ާއެފަދަާބޭފުޅުންާދެއްކެވިާދެްއކެވުންތަކެްއެގާ

ާއޭރުަގއިާހުރިާސަރުކ ރުަގއިެވސްާބަެއްއާކުދިކުދިާހިތްހަމަނުޖެހޭާކަންތައްތަްއާާނަތީޖ އެއްެގާޮގތުން

ެއާާ ޙަޤީޤަތަކީ.ާ ެއއީާ އުންމީދުަގއި.ާ ލިބިދ ނެކަމުެގާ ވެރިކަެމއްާ ރަނަގޅުާ ެއއަށްވުރެާ  1120ހުރުމ އެކުާ

އ ދެ،ާާ ޙަޤީޤަތަށް.ާ ވ ނީާ ޙަޤީޤަތްާ އުނދަޫގފުޅުކަމަށްވިޔަސްާ ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަންާ ޙަޤީޤަތްާ

ފެށީމ ާާއަޅު ހޫނުވ ންާ ފަޔަށްާ ތިބެާ ަމތީަގއިާ ތަވައެްއެގާ ހޫނުާ ކަމަކީާ މިކުރެވުނުާ ަގނޑުމެންނަށްާ

މަތީަގިއާާ ތަަވެއއްެގާ މ ނަައކީާ އޭެގާ ފުންމ ލެވުނީ.ާ އުނދުނަކަށްާ ސަލ މަތްވ ންެވެގންާ އެތަނުންާ

ށްާހޫނުވީމ ާހުންނައިރުާފަޔަށްާހޫނުވީމ ާއެއްާފައިާނަަގިއެގންާފަޔަށްާހިހޫކޮށްލެވޭނެ.ާއަނެއްާފަޔަ

 1125އެފައިާނަގ ާހިހޫކޮށްލެވޭނެ.ާނަމަވެސް،ާއުނދުނަށްާފުންމ ލީމ ާމުޅިާަގއިާހޫނުވ ނެ.ާައޅުަގނޑަށްާާ

އުނިާ ސަރުކ ރުަގއިެވސްާ ކުރީާ ޤަބޫލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ މިކަންތައްތައް.ާ ކުރެވުނީާ

އުންމީ ހެޔޮެވރިކަމަކަށްާ ޤަބޫލުކޮށްެގންާ ރަްއޔިތުންާ ހުރިކަންާ މައްޗަށްާާކަންތައްތަކެއްާ ދުތަކެްއެގާ

މިދަނާީާ ކަންތައްތައްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ުއންމީދުކުރީ.ާ ވެރިކަމަކަށްާ އ ާ ބަލައިެގންާ

ޤަބޫލުކުރައްވަންާާ ފެނޭ.ާ އެބަާ ދިމ ލަކުންާ ކޮންމެާ ބަލ ލިާ ޯގހަށްކަންާ ޯގހުންާ މުޅިންާ

އަޅުަގ ޤަބޫލުކުރަްއވ ނޭފަދައިންާ އެބޭފުޅުންވެސްާ މިާބޭނުންފުޅުނުވިޔަސްާ ޑިމޮކްރަސީަގއިާ  1130ނޑުމެންެގާ

ޑިމޮކްރަސީއެްއާާ ތިބުމަކީާ މީހުންާ ފިކުރުެގާ ތަފ ތުާ ނިޒ މުަގއިާ ޕ ޓީާ ނިޒ މެއް.ާ ޕ ޓީާ ހިމެނެނީާ

އެބަޔަކ މެދުާ ެއއީާ ތިބުންާ ބަޔަކުާ ިގނަާ ޕ ޓީއެްއަގއިާ ވަކިާ ެއހެންވީމަ،ާ އަސ ސް.ާ ފުރިހަމަކުރުމުެގާ

ވަކި ބަލަންޖެހޭކަމެއްނޫން.ާ ނަޒަރަކުންާ ވަނުމަށްޓަކައިާާާާނަފްރަތުެގާ ޕ ޓީައކަށްާ ވަކިާ ބަޔަކަށްާ

ސަރުކ ރަކުންާ ޑިމޮކްރެޓިކްާ ހަމަަގިއމުވެސްާ ކުރުމަކީާ ކަންތައްތައްާ ފުރުވ ާ ފޯމުާ މަޖުބޫރުންާ

މިކަންތައްތައްާާ ކަންތައްތަކެއް.ާ ހިނަގމުންދ ާ މިއަދުާ ެއއީާ އެހެންނަމަވެސް،ާ  1135ކުރ ނެކަމެއްނޫން.ާ

އެޮގތަށް މިކަންތައްތައްާ ރައްޔިތުންާާާާމިހެންހުރުމ އެކުާ ކުރުމަށްޓަކައިާ ވެރިކަމެއްާ ހެޔޮާ ނުކޮށްާ

ކަންތަްއކުރުމަކީާ އުސޫލުންާ މަޝްވަރ ެގާ ފަދައިންާ ވިދ ޅުވިާ ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާ އެދެމުންދަނީ.ާ

ބަޔަކ ެއކުާާ ޤަބޫލުނުކުރ ާ ަމޝްވަރ ާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ލޯބިކުރ ކަމެއް.ާ އަޅުަގނޑުެވސްާ

ހަމަގައިމުވެސް މަޖިލީހުނާްާމަޝްވަރ ކުރ ނެޮގތަކީާ ރަްއޔިތުންެގާ ނޭނޭގކަމެއް.ާ ައޅުަގނޑަށްާ ާ

 1140ވަކިކަެމއްާކުރުމަށްޓަކައިާޤަރ ރެއްާފ ސްކޮށްާއަމުރުކުރިކަަމށްވިޔަސްާެއއަށްާޢަމަލުނުކުރ ާބަޔަކަށްާާ
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އެހެންވީމ ،ާާ ނުވިސްނޭ.ާ ައޅުަގނޑަކަށްާ ކުރ ނެޮގތެއްާ ޢިލްތިމ ސްއެއްާ އިތުރުާ އެްއޗެްއ،ާ އިތުރުާ

އިޙްސ ސް އިލްތިމ ސްތަކ ިއާާރައްޔިތުންެގާ ރައްޔިތުންެގާ ބަންޑުންޮގސްެގންާ ޝުޢޫރުތައްާ ތަކ ިއާ

ނުރުހުމުެގާޝުޢޫރުތައްާއެހެންާޮގތްޮގތަށްާބަސްތަކުެގާސިފ ަގއިާނުކުމެެގންދަނީ.ާމަޝްވަރ ކުރެވޭނީާ

ބަޔަކ ާާ އެހެންާ ކައިރީަގއި.ާ ބައެްއެގާ ޤަބޫލުކުރ ާ އިޙްސ ސްތަްއާ ރައްޔިތުންެގާ ައޑުއަހ ާ މަޝްވަރ ާ

މަސައްކަތްކުރ ކަަމށްވ ނަމަާމަޝްވަރ  ހިންަގންާ ސަރުކ ރެއްާ ފެންނަާ ދެފުށްާ އ ދެ،ާ  1145ެއއްނުކުރެވޭނެ.ާ

އަތޮޅުާއޮފީސްާބަދަލުކުރުންާކަހަލަާކަންތައްތައްވެސްާއަދިާކޮންމެާކަމެއްވެސްާކުރަމުންާދ އިރުަގިއާާ

ރަްއޔިތުންނަށްާ ކީއްެވެގންކަންާ މިކުރަނީާ މިކަންާ ޖެހޭނެ.ާ އޮންނަންާ ާާޓްރ ންސްޕޭރެންސީާ

ހަމަަގިއމުވެސްާ އެކަންތަްއާވަމުންދިއުމަކީާއެއީާ މިކަންާނ ންގ ާކުއްލިާކުއްލިއަށްާ އެނެގންޖެހޭނެ.ާ

ާހެޔޮވެރިކަުމެގާނިޒ މުަގއިާހިމެނޭާކަމެއްކަމަކަށްާައޅުަގނޑުާޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ

ާ1150 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުމެންާ މިހިސ ބުންާ 30ާޝުކުރިއްޔ .ާ ހުސްވަާާ ނަގ ނީ.ާމިނެޓްެގާ ުގތުކޮޅެްއާ

ާވައްސަލ މްޢަލަިއކުމްާ.

ާ

ާް10އިންޓަވަލ:1ާާްށ11:10ާާްނާާ
ާ1155 

އ ދެ،ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ާ.`ާާާާ އަޅުަގނޑު ފަށ އިރުާހުސްަވުގތުކޮޅަށްފަހުާ ޖަލްސ ާ މިފަށަނީ.ާ މިހ ރުާ ޖަލްސ ާ

ށްފަހުާޖަލްސ ާފެށުމަށާްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާވ ހަކަެއއްާއެބައޮތް.ާެއީއާހުސްވަުގތުކޮޅަާާއަޅުަގނޑު

ހަމަނުވ ކަންާާ ކޯރަމްާ މަޖިލީހުެގާ ަގޑިއަށްާ މިޮގތަށްާާާއަޅުަގނޑުހަމަޖެހިފައިވ ާ ފ ހަަގކުރަން.ާ

ާާއަޅުަގނޑުމިފަހަކަށްއައިސްާދިމ ވަމުންާެއބަދޭ.ާާ 30ާާމެންާމިދެނީ ަވުގތުެގާހުސްަވުގތުކޮޅެްއާނޫނީާާ

ފަށަ އެހެންނަމަވެސް،ާ ހުސްވަުގތުކޮޅެްއ.ާ މިއޮންނަނާީާއެްއަގޑިއިރުެގާ ޖަލްސ ާ ަގޑިއަށްާ ބޭނުންވ ާ  1160ންާ

ާާ އެހެންވީމަ، ހަމަވީމަާއަޅުަގނޑުނުފެށިފައި.ާ ކޯރަމްާ ގަވ އިދުަގއިާ ޢަމަލުކުރަމުންދ ާ މިހ ރުާ މެންާ

މިއުޅޭާަގވ އިދުަގއިާާއަޅުަގނޑުާޖަލްސ ާފެށޭޮގތަށްާމިއޮންނަނީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާާ މެންާހިޖުރަކުރަންާ

ާާ ބޭނުންވ ާަގޑިއަށްާޖަލްސ ެގާކޯރަމްާހަމަނުވ ކަމަށްވަންޏ ާކޯރަމްާބަޔ ންކުރެވިފައިާއެބަޮއވޭާފަށަން

ާާ މީެގފަހުން އެހެންީވމަ،ާ ަގޑިއަށްާާާާއަޅުަގނޑުރަނަގބީލުޖަހ ޮގތަށް.ާ ހަމަޖެހިފައިވ ާ ފަށަންާ ޖަލްސ ާ

 1165ކޯރަމްާރަނަގބީލުޖަހ ނަންާޖަލްސ ާނުފެށުންކަމުގައިވިޔަސް.ާާާާައޅުަގނޑުކޯރަމްާހަމަނުވ ކަމަށްވަންޏ ާާ

ާާ އެންމެާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާހޯރަފުށިާދ އިރ ެގާއިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާާާޅުަގނޑުއައ ދެ،

ާރަޝީދަށް.ާ

ާ
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ރައީސް.ާާާހޯރަފުށިާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މާިާާާައޅުަގނޑުޝުކުރިއްޔ ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ކުރިންާ ާވ ހަކަދެްއކުމުެގާ

ާާފުރުޞަތުދިނުމުާއަޙުމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ެއީއާާާާއަޅުަގނޑުަގއިާރިޔ ސަތުންާެގންުގޅުއްވިާއުސޫލ ާދޭތެރެ  1170ހިތ މަކުރ ާވ ހަކަ.ާ

ޝ ހިދުާއެމަނިކުފ ނުާބޭނުންފުޅުވ ޮގތަކަށްާފުރުޞަތުާދެއްަވދެއްވ ފަިއާާهللاާކުރިންާއިންނެިވާޢަބްދު

ަގނޑަށްާާމިހ ރުާރިޔ ސަތުާމަޖިލީހުެގާނ އިބުާރައީސްއ އިާޙަވ ލުކުރަްއވ ާފިލ ވަޑައިެގންނެވީހެންާއަޅުާ

ާާ ހަމައެހެންމެ ދެންާ ޤަރ ރުތަކ އިާާާާއަޅުަގނޑުހީވަނީ.ާ މައްސަލައ އިާ ކުއްލިާ މަޖިލީހަށްާ ހިތ މަކުރަންާ

ސަިއކޮޓަރީަގިއާާ ބޭރުާ ެގއްލުވ ލ ާ ކޯރަމްާ މަޖިލީހުެގާ މެންބަރުންާ ޑީ.އ ރު.ޕީެގާ ހުށަހަޅ ާ

ައުގހު އަުގވަޒަންކުރ ކަމުެގާ ރައްޔިތުންެގާ މިއީާ ތިބޭތިބުންާ މިސ ލެްއކަމަށް.ާވ ހަކަދަްއކަވަންާ  1175ރިާ

ވ ހަކަ.ާާ ބަދަލުކުރެވިެގންދިޔަާ އަތޮޅުވެރިކަމެއްާ މިދަނީާ މިދެކެިވެގންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ ބަދަލުކުރެވިެގންދިޔަކަމުަގިއިވޔަސް އަތޮޅުވެރިކަމެއްާ މިއީާ ރައީސް،ާ ހަމަާާާއަޅުަގނޑުޢިއްޒަތްތެރިާ

ައޑީަގ ިއާތިއްބެވީާޑީ.އ ރު.ޕީެގާއެއަތޮޅުތަކަށްާފ ހަަގކޮށްާދަންނަވަންާއަތޮޅުެވރިކަންާބަދަލުކުރުމުެގާ

އިންތިޚ ބުެގާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ މިއީާ މެންބަރުންނޭ.ާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ނިސްބަތްވ ާ

ކޮށްދޭން.ާ ކަންތައްތަކެއްާ ޚިލ ފަށްާ ވަޢުދުތަކ ިއާ ރައްޔިތުންނަށްވީާ އެބޭފުޅުންާ  1180ދުވަސްވަރުަގއިާ

ވަ ައޅުަގނޑަށްާ ރައީސް،ާ ޑީ.އ ރު.ޕީެގާާޢިއްޒަތްތެރިާ މިދަނީާ އުނދަޫގވަމުންާ ބޮޑަށްާ ރަށްާ

މިޢިްއޒަތްތެރިާ ބަހައްޓަމުންެގންދ ޮގތުން.ާ ޢަމަލުާ ހަޅޭއްލަވ ާ އެތެރޭަގއިާ މިތ ާ ުގންޑ އިންތައްާ

އެބޭފުޅުންެގާ ެގންދަވ ނެ.ާ ބައްލަވަމުންާ ރައްޔިތުންާ ހުރިހ ާ ލޮބުވެތިާ މިރ އްޖޭެގާ މިހ ރުާ މަޖިލިސްާ

ޢަމަލުާ މިންަގނޑ އި،ާ ރީއްޗަށްާާއަޚްލ ޤީާ ވަރަށްާ ައޑުާ ހަޅޭްއލަވަމުންެގންދ ާ ޮގތ އި،ާ ކުރަމުންެގންދ ާ

 1185މިރ އްޖޭެގާރައްޔިތުންނަށްާައޑުއިވޭނެ.ާވަރަށްާރީއްޗަށްާއެބޭފުޅުންާވަޒަންކުރަްއވ ނެ.ާޑީ.އ ރު.ޕީއަށްާ

ކުރިން ވެރިކަން.ާ މިއުޅެނީާ ެގއްލިެގންާ ކޯްއޗެްއކަން.ާ މިއުޅެނީާ ެގއްލިެގންާ މިއުޅެނީާ ާމިމަދުވެެގންާ

ދެންާ ނުލިބުނީމ ާ ފައިސ ތައްާ ބޭނުންކުރަމުންއަިއާ ޚިޔ ނ ތްތެރިވެެގންާ ފައިސ އަށްާ ދަޢުލަތުެގާ

މިއުޅެނީާ މިޤައުމުަގއިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތެޅެނީ.ާ ތެޅޭހެންާ މަރަށްާ ނެތިެގންާ އެހެންޮގތެއްާ

ާާ ެއކަން ޤ އިމްކުރަންެވެގން.ާ ހެޔޮވެރިކަމެއްާ ބަދަލުކޮށްާ ާާއަޅުަގނޑުއުސޫލުާ ާމެން ދަފުޅ އިާއިރާ هللا

 1190މިންވަރުފުޅުންާދިވެހިާރައްޔިތުންެގާތ އީދ ާލޯތްބ އިއެކުާމިކަންާކުރ ނެކަމުެގާޔަޤީންކަންާައރުވަން.ާ

ތިބެެގންާ ައޑީަގއިާ ދައްކ އިރުަގއިާ މިވ ހަކަާ ެގއްލިެގންާ އަތޮޅުވެރިކަމެއްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އްތަކެއްާތިމ މެންނަކީާމ ބ ރުަގދަާސިޔ ސީާފިކުރުާރައްޔިތުންެގާސިކުނޑިތަކަށްާަވއްދަިއެގންާކަންތަ

ާާ މިއަދު ެގންދިުއމަކީާ ކުރަމުންެގންދ ާ ދެކިެގންާ ބައެއްކަމަށްާ ދެރަވ ކަމެއް.ާާާާައޅުަގނޑުބ ރުހުރިާ

ކަންތައްތަކެްއާާ ތިމަންނ މެންނަށްާ މ ބޮޑަށްާ މިއަދުާ ފިކުރުކުރަްއވ .ާ ވިސްނ ާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

 1195ތުެގާބ ރުތަކެއްާޮއތްކަމަށްާރައްޔިތުންނަށްާހ މަކޮށްދީެގންާވ ނޭކަމަށް،ާތިމަންނ މެންާއަތުަގއިާދަޢުލަ
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އަދިާހ މަކޮށްދިނުމުެގާބޭނުމުަގއިާރައްޔިތުންާނެރެެގންާއަތޮޅުއޮފީސްތައްާބަންދުކޮށް،ާއެތަންތ ނަގއިާާ

ވޭތުވެދިޔަތަނުަގިއާާ އެބޭފުޅުންެގާ މިއީާ ތަޅުއަޅުވ ނަމޭ.ާ ާ ސަރުކ ރުަގއިާ ނުވިތ ކަށްާ އަދިާ ތަޅުއަޅުވ ާ

ވައްާ ބޭނުންހ އިރަކުާާކުރިާ ތަޅުއަޅުވ ާ ބޭނުންހ އިރަކުާ ނޫނޭާ ުގދަނެއްާ ލެވިފަިއވ ާ މުދ ތައްާ ކަމުެގާ

މީހެއްކަިއރިާާ ކޮންމެާ ރައްޔިތުންކުރެާ ދިވެހިާ ކުރީަގއިާ މީެގާ ރަީއސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ހުޅުވ ކަށް.ާ

މަ ފުލުހުންެގާވެރިޔަކީާކ ކުހޭ.ާ މަޢުމޫނޭ.ާ ކ ކުހޭ.ާ  1200ޢުމޫނޭ.ާާސުވ ލުކޮށްލިޔަސްާސިފައިންެގާވެރިައކީާ

ރަށުއޮފީހުެގާވެރިައކީާކ ކުހޭ.ާމަޢުމޫނޭ.ާދަށުކޯޓުެގާވެރިޔަކީާކ ކުހޭ.ާމަޢުމޫނޭ.ާހައިކޯޓުެގާވެރިޔަކީާާ

ޢަދުލްއިންޞ ފުާ މަޢުމޫނޭ.ާ ކ ކުހޭ.ާ ފިރުޢައުނަކީާ މަޢުމޫނޭ.ާ ާ ކ ކުހޭ.ާ ހ މ ނަކީާ މަޢުމޫނޭ.ާ ކ ކުހޭ.ާ

ާާ ރައްޔިތުން މިރ އްޖޭެގާ މިއީާ މަޢުމޫނޭ.ާ ކ ކުހޭ.ާ ޮގަވމުންދިޔަާކައިހުސްކުރީާ މިދިޔަތަނުަގއިާ މ ޒީވެާ

އަނިޔ ެވރިާާ މަޢުމޫނުެގާ ހަނދ ނެއްނުނެތޭާ ރައްޔިތުންާ މިރ އްޖޭެގާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ގޮވެލި.ާ

ާާ ނުނެތޭނެ. ހަނދ ނެއްާ ޢިބްރަތްާއަޅުަގނޑުވެރިކަންާ މ ޒީންާ މިޖެހެނީާ ވ ހަކަދައްކަންާ މ ޒީެގާ  1205މެންާ

ކުރަމުން ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާލިބިަގނެެގންާ ރަނަގޅުކުރުމަށްޓަކައި.ާ ވެރިކަންާ މިދ ާ

ރައީސް،ާޕެޓިޝަންާހުށަހެޅިދ ނެ.ާމިއިންާއަންަގއިާމިދެނީާޑީ.އ ރު.ޕީެގާބ ރެއްާނެތްކަން.ާއ ރެއްާާ

ރައްޔިތުންާާ ހައްދައިެގންާ ރައްޔިތުންާ ޖައްސަިއެގން،ާ ދަޅަިއަގއިާ ސިޔ ސީާ ރައްޔިތުންާ ނެތްކަން.ާ

ކަންތަ ކޮސްާ މިކަހަލަާ ކުރިމަތިލ ންޖެހޭނެކަންާލައްވ ާ ރައްޔިތުންާ ނަތީޖ ާ ހިތިާ ކުރުވަންޏ ާ އްާ

ނުބައިާ އަނިޔ ވެރިާ ހިތްަގދަާ އެބޭފުޅުންނަކީާ ހަޖަމްނުކުރެވެނީ.ާ މެންބަރުންނަށްާ  1210ޑީ.އ ރު.ޕީެގާ

ާާ މިހ ރު މިއެނެގނީ.ާ ރައީސް،ާާާާއަޅުަގނޑުބައެއްކަންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިދަންނަވަނީާ ސ ބިތުކޮށްާ ހަމަާ

ސަފުަގިއާމިތިއްބެވިާބޭފުޅުންާތިއްބަވަިއެގންާޑީ.އ ރު.ޕީއަށްާމިރ އްޖޭެގާއެްއވެސްާާޑީ.އ ރު.ޕީެގާއިސްާާ

ާާ އަހަރެއްނުޭވ.ާމަޢުމޫނ30ާާާްާރައްޔިތަކުާތ އީދުކުރ ކަށްނުަުޖެހޭނެ.ާމިހ ރުާމިއޮތްާސަރުކ ރަކަށްާއަދި

ާާ މިންވަރުވެސް ޒައްރެްއެގާ ތެރެއިންާ ކަންތަކުެގާ އަނިޔ ވެރިާ ނުކުރައަޅުަގނޑުކުރިާ ން.ާމެންނެއްާ

ާާއަޅުަގނޑު ނުކުރ ޙ ލު ޕެޓިޝަންތަކ އި،ާާއަޅުަގނޑުމެންާ ނުކުމެާ އިދިކޮޅަށްާ މިވެރިކަމ އިާ  1215މެންެގާ

ޤަރ ރުތަކ އިާއެްއޗެހިާހުށަހަޅައިެގންާިމއުޅޭާއުޅުމަކީާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާހަމަެއކަނިާއެބޭފުޅުންެގާ

އެ ލިބިދ ނެާ ފައިދ އަށްާ އަިމއްލަާ މ ލިއްޔަތަށ އި،ާ ހުރަހަކަށްާމިލްކިއްޔ ތަށ ިއ،ާ އެޅިދ ނެާ އްޗަކަށްާ

ހ ސް ދެރަވެ،ާ ކަންބޮޑުެވ،ާ އެބޭފުޅުންާ ހުރަހަކަށްޓަކަިއާ ޢިްއޒަތްތެރިާާާވެހުރަސް،ާ ޮގތްހުސްެވެގން.ާ

އަޅުަގނޑަށްާއިނޭގާވ ހަކަދައްކ އިރުާހަޖަމެއާްާާާޤަތްާޤަބޫލުކުރިޔަސްާނުކުރިޔަސް،ރައީސް،ާމިއީާޙަޤީ

ކީއްެވެގ ހަޖަމްނުކުރެވެންޏ ާ ނުހެފޭވަރުެގާާނުކުރެވޭނެކަން.ާ ދަތްއަޅަންވީ.ާ ހަރުެއއްޗެއްަގއިާ  1220ންތޯާ

ކޮ ިމއީާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ވ ނެ.ާ މިކަންތައްާ ުއޅެންޏ ާ ދަތްއަޅައިެގންާ ންކަމެއްތޯާާއެްއޗެްއަގއިާ

މިީއ، ނޫނޭ.ާާާއަތޮޅުވެރިކަންާ ލޯބިެވެގންނެްއާ ރައްޔިތުންދެކެާ މިއުޅެނީކީާ މ މުހިންމުކަމަކަށްެވެގން.ާ
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އިނޭގ ހަމަާ އަތޮޅުއޮފީހުަގިއާާއެދުވަހުާ ވިސްނައިދީެގންާ ފިކުރުާ ނުބައިާ މިާ ރައްޔިތުންނަށްާ ނެާ

ތަޅުއަޅުވ ާރަްއޔިތުންެގާތެރެިއންާއެތައްބަޔަކަށްދޭާޚިދުމަތްާހުއްޓ ލަންާނަސޭޙަތްދިންއިރުާނޭނޭގތޯާ

މިއޮތީާ މިހ ރުާ ބަދަލުވެއްޖެކަން.ާ ވެރިކަންާ ނެތްކަން.ާ ބ ރެއްާ ތިމ ެގާ ވ ނެކަން.ާ މިހެންާ  1225މިކަންާ

ފައެމް. ރައްޔިތަކަށްާ ރަށަކަށްާ މިހ ރުާ ވެރިކަން.ާ ާާޑީ.ޕީެގާ ސަރުކ ރ އި ުގޅިެގން.ާާިއދ އެއްކުރ ނީާ

ވަރަށްާސ ބިތުކޮށްާކުރީދުވަހުވެސްާދެންނެވިންާޑީ.އ ރު.ޕީައކީާރައްޔިތުންނ އިާސަރުކ ރ ާާާއަޅުަގނޑު

ހަޖަމް މިއުޅެނީާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޙަޤީޤަތްާ މިއީާ ބަެއކޭ.ާ ދޭތެރެޖައްސ ާ ނުކުރެވިެގން.ާާޖައްސ ާ

މިކަންާވ ނީާމިހެން.ާމިކަންާމިހެންާދިމ ވީާވެރިކަންާބަދަލުެވދ ނޭާދުވަހަކަށްާތައްޔ ރުވެވިފައިާނެތީ.ާ

 1230ނ ޖ އިޒުޮގތުަގއި،ާނަހަމަޮގތުަގއިާލިބެމުންއަިއާފައިދ ާކަިއކަިއާތިބެވުނީ.ާމިީއާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާާ

މިއަދު ހަޖަމްނުކުރެވެނީ.ާ މިކަންާ ހޯދައިެގންާާާާމިދިމ ވިޮގތަކީ.ާ ފައިސ ާ ހަލ ލުޮގތުަގއިާ ނެތީާ

އަނބިދަރިންާބަނޑުފުރ ނަާމުއްތިކުރުވ ނެާޮގތްާތަްއޔ ރުވެފައި.ާމިއީާމިދިމ ވިާމައްސަލައަކީ.ާމިއީކީާާ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއ ކަެމްއާނޫން.ާއަދިެވސްާދިމ ވ ނެާިމކަހަލަާމައްސަލަ.ާއިތުރުާޕެޓިޝަންތައްާ

ާއަދިވެސްާބޭކ ރުކުރުމުެގާ.ާއަންނ ނެ.ާރައްޔިތުންެގާަވުގތުާ

ާ1235 

ލިބުމ އިާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ފުރުޞަތުާ އެދިވަޑައިަގތުމ އި،ާ ފުރުޞަތުާ މިާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ފުރުޞަތަށްާ ދަންނަވަން.ާ ުގޅޭޮގތުންާ ވ ހަކަފުޅ ާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބެހޭޮގތުންާ

މެންބަރުން ފުރުޞަތުާއެދިަވޑަިއަގންނަވ ާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ފުރަތަމަ،ާ ރިޔ ސަތުންާ ތެރެއިންާ ެގާ

ޕ ޓާީާ ލީޑަރުންނަށް.ާ ޕ ޓީތަކުެގާ އޮތްކަމަށްވަންޏ ާ އެދިވަޑައިެގންފައިާ ލީޑަރުންާ ޕ ޓީތަކުެގާ އަރުވަނީާ

މެންބަރުނާްާ އެހެންާ ޕ ޓީެގާ ޕޮޒިޝަންއަކީާ ނަންަގވ ާ ލީޑަރުާ އެޕ ޓީެއއްެގާ  1240ސިސްޓަމެއްަގއިާ

ޕޮޒިޝަ އެތަްއާާފޮލޯކުރައްވ ނެާ ެއއްފަހަރ ާ ެއޮގތުެގމަތިންާ އެހެންވީަމ،ާ ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ ންެއއްކަމަށްާ

އޮތިްއޔ ާ އެަެދިވަޑައިެގންފައިާ ލީޑަރުންާ ޕ ޓީތަކުެގާ އެދިވަޑައިެގންފައިވިޔަސްާ މެންބަރުންނެއްާ

އަޅުަގނޑުެގާާ މިހ ރުާ މިދަނީ.ާ ފުރުޞަތުދެމުންާ އުސޫލަކުންާ އިސްކަންދޭާ ލީޑަރުންނަށްާ ޕ ޓީތަކުެގާ

ތީަގއިާހުށަހެޅުމެއްާއެބައޮތް.ާެއއީާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ ިއރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާިއބްރ ހީމާްާކުރިމަ

މަޚްލޫފާްާ އަޙުމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ަގލޮޅުާ ހުށަހަޅުއްވ ،ާ  1245މުއްޠަލިބްާ

ހުށަހަ އިތުރުކުރުމަށްާ ވަުގތުާ މިބަހުސްެގާ އެއީާ ހުށަހެޅުމެއް.ާ ޅުއްވ ފަިއވ ާާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާ

ވަުގތުާާ ެގންދެވޭނީާ ކުރިއަށްާ މިބަހުސްާ އިތުރަށްާ ދެންާ ައޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީމަ،ާ ހުށަހެޅުމެއް.ާ

މިބަހުސްާއިތުރުކުރަންާފެނޭތޯާބަލަންާވަުގތުާއިތުރުކުރަންާާާައޅުަގނޑުއިތުރުކޮށްެގން.ާއެހެންވީމަ،ާާ

ާ.ާާމަށްާދަންނަވ ލަންފެނޭތޯާބަލަންާވޯޓަށްާމިދަންނަވ ލަނީ.ާޖަހަންޖެހޭާރަނަގބީލުޖެހު
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ާ1250 

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

މިދަންނަވަނީާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ވޯޓަށްާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ޗެކްކޮށްލަދެްއވުމަށް.ާ ކ ޑުކޮޅުާ މެންބަރުންާ ހުރިހ ާ އ ދެ،ާ

ާާ ަގވ ިއދުެގ 70ާާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަްމާރައްޔިތުންާމަޖިލީހުެގާ

ދައްކަވަންާ ވ ހަކަފުޅުާ ަމއްސަލަިއަގިއާ ކުއްލިާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ ދަށުންާ މ އްދ ެގާ  1255ވަނަާ

އެދިަވޑަިއެގންފަިއވ ާހުރިހ ާމެންބަރުންނަށްާފުރުޞަތުާއަރުވ ާނިމެންދެންާމިމައްސަލައިެގާބަހުސްެގާ

ާވަުގތުާއިތުރުކުރެއްވުމަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުދެއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ]ޓުދެްއވުންވޯ[

ާ1260 

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބް.ދ އިރ ެގާމެންބަރުާާފަރެސްމ ތޮޑ ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފްާ.ދ އިރ ެގާމެންބަރުާާަގލޮޅުާދެކުނުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

 65ާ1265ާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

35ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

26ާާާާާާާނުދެްއވ ާ:ާވޯޓު

 02ާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

 

ާ1270 

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 61ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.31ާާ ޖުމްލަ ާ.66ާާ.

ފ ސް މަޖިލީހުންާ އިތުރުކުރެްއވުމަށްާ ަވުގތުާ ބަހުސްެގާ ިމކުރެވޭާ މިއަދުާ ވެއްޖެ.ާާއެހެންކަމަށްވުމ ެއކުާ

ވަުގތެއްާާ ޖަލްސ ެގާ ވަުގތުާ ބަހުސްެގާ މިއިތުރުކުރެވުނީާ ބޭނުންވޭ،ާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ

ހަމަޖަްއސަން.ާ ޮގތެއްެވސްާ ނިންމ ނެާ ަވުގތުާ ބަހުސްެގާ އެބަޖެހޭާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ނޫން.ާ

ާ އޮތްާ ކުރިއަށްާ ެއދެންާ ައޅުަގނޑުާ 5ާއެހެންވީމ ،ާ ވ ހަކަދައްާ ތެރޭަގއިާ  1275ކަވަންާާމިނެޓްާ

އެދިަވޑަިއަގންނަވ ާހުރިހ ާމެންބަރުންާފުރުޞަތަށްާއެދިވަޑަިއަގންނަވަން.ާއޭެގާފަހުަގއިާައޅުަގނޑުާާ

އެާާ އެހެންީވމ ،ާ ހަމަޖެހިފައިވޭ.ާ ފެށުމަށްާ ދެކޮމިޓީއެއްާ މިހ ރުާ އ ދެ،ާ ބަންދުކުރ ނަން.ާ ފުރުޞަތުާ
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މެންބަރުންނަށްާާ ކުރިއަށްެގންޮގސްދިނުމަށްާ މަސަްއކަތްާ ދ ޚިލާީާކޮމިޓީތަކުެގާ އެއީާ ދަންނަވަން.ާ

ެމންބަރުނާްާ ެއކޮމިޓީތަކުެގާ ެއހެންވީމ ،ާ މަސައްކަތް.ާ ކޮމިޓީެގާ ަގވ ިއދުާ މަސައްކަތ އިާ ކޮމިޓީެގާ

 1280ކޮމިޓީތަކުެގާމަސަްއކަތްާފަށްޓަވައިދެއްވުމަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަން.ާައޅުަގނޑުާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާ

ާބަރުާއިލްޙ މްާއަޙްމަދަށް.ާމިއަރުވަނީާެގމަނަފުށިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެން

ާ

ާވަނަާމ އްދ ެގ231ާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާޤ ނޫނުއަަަސ ސީެގާާާެގމަނަފުށިާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

ހިމަނަންވ ނީާމްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:އިލްހ  ކައުންސިލްތަކުަގިއާ އުފައްދ ާ ހިންުގަމށްޓަކައިާ ދ އިރ ތައްާ ހަމައެކަނިާއިދ ރީާ ާ

ސިއްރުާާ މަތިންކަމަށްާ އުސޫލުތަކުެގާ ދީމުކްރ ތީާ ރައްޔިތުންާ ސަރަޙައްދުެގާ ނިސްބަތްވ ާ  1285ކައުންސިލްާ

ނިކުމެާ ރަްއޔިތުންާ ކައުންސިލުންތައްާ މިތިބިާ މިހ ރުާ ބުނެފައިވ ތީާ އިންތިޚ ބުކުރ ނީާ ވޯޓަކުންކަމަށްާ

ލ އިރު،ާސަރުކ ރުންާބޭނުންފުޅުެވެގންާބޭރަށްާލ ންޖެހޭކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާޙަޤީޤަތަށްާބަާ

ޖެްއސުމަށްޓަކަިއާާ ސަކަރ ތެއްާ ބޭނުންާ ފޮނުވ ާ ތަންތަނަށްާ ކައުންސިލުންތަކެއްާ މިޮގތަކަށްާ

ހެދިފައިާ ރ އްޖޭަގއިާ ޚިލ ފުކަމެއްާ މުޅިންާ އުސޫލ އިާ ދީމުކްރ ތީާ މިއީާ ނުކުރެވޭނެ.ާ ކަންތައްތަކެއްާ

 1290ދަންނަވަން.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީ،ާާާާމިއޮތްާޤ ނޫނުއަސ ސީވެސްާޚިލ ފުާކަމެއްކަމުަގއި

މިހ ރުާމިތިބިާކައުންސިލުންތައްާނިންމަވ ާނިންމުންތައްާސިވިލްސަރިވސްާކޮމިޝަންަގއިާތިއްބެިވާާ

އެައކަށްާާ ރައްޔިތުންާ ލޮބުވެތިާ ރ އްޖޭެގާ ނުޖެހެއޭ.ާ އިޙްތިރ މްކުރަްއވ ކަށްާ ބޭފުޅުންާ

އަ ނެރޭާ ނުޖެހެއޭ.ާ ނުޖެހެއޭ.ާއިޙްތިރ މްކުރަްއވ ކަށްާ އިޙްތިރ މްކުރަްއވ ކަށްާ މުރުތަކަށްާ

ޤ ނޫނުއަަަސ ސީންާވަކިާޮގތަކަށްާބަޔ ންކޮށްފައިވ އިރު،ާޤ ނޫނުއަަަސ ސީއ އިާޚިލ ފުާއެއްެވސްކަމެްއާާ

ައޅުަގނޑުާާ މިއ ެއއްކޮށްާ ދަންނަވަން.ާ ނޫންކަމަށްާ ލ ޒިމެއްާ ރައްޔިތުންނަކަށްާ  1295ކުރުމަށްކަށްާ

އޮފީ ައތޮޅުާ ބޭނުންވަނީ،ާ ހައްދަވަމުންާދަންނަވ ލަންާ ޮގތެއްާ ހިތުހުރިާ ބަދަލުކުރަްއވަމުންާ ސްތައްާ

ފ ޅުކުރީމަާ ހިތްހަމަނުޖެހުންާ ކުރީމަާ މުޒ ހަރ އެްއާ ޙަޤީޤަތަކީާ މިެގންދަވަނީ.ާ ސަރުކ ރުންާ މިއަދުެގާ

ެއއްޗެްއާާ ދިފ ޢުަގއިާ އެއަށްވެސްާ ނަަގިއަގތީމަާ އަބުރުާ ޢިއްޒަތްތ އިާ އެބޭފުޅެަެްއެގާ ޮގތަކަށްާ ވަކިާ

ާަވޒީފ އިންާަވކިކުރުމ އިާބޭނުންާޮގތަކަށްާކަންތައްކުރުމަކީާމިާޙުދުމުޙްތ ރުާމިހ ރާުާވިދ ޅުެވއްޖެްއޔ 

 1300މިާހިނަގމުންދ ާސަރުކ ރުންާކުރަްއވަމުންާެގންދަވ ާކަންތަްއތަކެއް.ާއެހެންވީމ ،ާމިހ ރުާިމހުންނެވިާ

ވ ލަން.ާވަރަށްާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއެމަނިކުފ ނުާއިސްތިޢުފ ާދެއްވުމަށްާައޅުަގނޑުާިމވަުގތުަގއިާގޮާ

ބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާއެމް.ޑީ.ޕީެގާހުރިހ ާމެންބަރުންާއިސްތިޢުފ ަގއިާބަިއވެރިވެދެއްވީތީ.ާހަމައެއ އެކުާާ

ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޕްރޮވިންސްަގއި،ާ ވ ހަކައަކީ،ާ ބޭނުންވ ާ ދަންނަވ ލަންާ

މި ހަޖަމުނުކުރެވިެގންާ މެންބަރުންނަށްާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ މިއަދުެގާސަރުކ ރުންާއެދެންާ ޙަޤީޤަތަކީާ އުޅެނީާ
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 1305މަސްާއަދިާެއއްަމސްާތެރޭަގއިާފެއިލްވެފައިާވ ކަންާހަމ10ާާާަާމަސ9ާާާާްމަސ8ާާާާްމިވަނީާވޭތުވެދިޔަާާ

އަޅުަގނޑުމެންާ މިމަނިކުފ ނުާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ އިޙްތިރ މ އެކުާ

ކަާނ ވެއްޖެއޭ.ާ ބަދަލުކުރަންާ ނިކުމެާ އަރުްއވ ާާރައްޔިތުންާ ަމއްޗަށްާ ބ ްއވ ،ާ ކެބިނެޓްާ ޑުައޑީަގިއާ

ވ ހަކަާާ ނުކުރެވޭާ އިޙްތިރ މްާ މިއަށްާ ރަްއޔިތުންާ ދެއްކީމަާ މަންޒަރުާ މިކަހަލަާ ބ ލުްއވ ާ ަގމީސްާ

މާިާ ނޫން.ާ ޤަބޫލުކުރ ކަމެއްާ ރައްޔިތުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ ބޭނުންވޭ.ާ ދަންނަވ ލަންާ ހަމަމިއ އެކުާ

ބަދަލުކު ސަރުކ ރުާ މިއަދުާޙުދުމުޙްތ ރުާ ނިކުންނަށްާ ރައްޔިތުންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ  1310ރުމަށްޓަކައިާ

ޙުދުމުޙްތ ރާުާ މިާ މަންޒަރުތަކުންާ ފެންނަާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ މަޖުބޫރުއެބަވޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ކަނޑުްއވ ،ާާ މުސ ރަތައްާ މީހުންެގާ ވަޒީފ އަށްނަންަގވ ،ާ މީހުންާ ބޭނުންޮގތަކަށްާ ސަރުކ ރުންާ

މިހ  ދޭތެރޭަގިއާ ދިވެހިާާމީހުންނ އިާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ކަންތައްކުރަުމންދ ތީާ ޚުދުމުޚްތ ރުކޮށްާ ާ

ޙަޤީޤަތް.ާ މިއީާ މިދަނީއޭ.ާ ފެނިެގންާ މިއަދުާ ވެރިކަމަކީާ ޚުދުމުޚްތ ރުާ އެންމެބޮޑުާ ދުށްާ ތ ރީޚްަގއިާ

ބ އްވ ާާ ކެބިނެޓްާ ކަނޑުއަޑީަގއިާ މެންބަރުން.ާ ހުރިހ ާ ެއމް.ޑީ.ޕީެގާ ޝުކުރިއްޔ ާ  1315ވަރަށްބޮޑަށްާ

އިނދެފައިާފައްކަނޑ ާާ އެއްދުވަހުާ ބަދަލުކޮށްފައިާ އޮފީސްތައްާ އަތޮޅުާ ރަށްރަށުެގާ އުސޫލުންާ

އެްއވެސްާާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ައކީާ މިހ ރުެގާ ކަންތައްކުރަްއވ ތީ.ާ އުސޫލުންާ ވަރިކުރ ާ އަނެއްދުވަހުާ

ފަހަރެއްަގއިވެސް،ާާ އަޅުަގނޑުާ ފެނިެގންދޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މީހެއްކަންާ ނެތްާ ޤ ބިލުކަމެއްާ

ެއމް.ޑީ.ޕީާދަ މެންބަރުންވެސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ ޝުކުރިއްޔ ާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ންނަވ ލަންތޯ،ާ

ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ބައިެވރިވަމުންދ ތީ.ާ ވ ހަކަިއަގއިާ މިާ އަޅުަގނޑުެގާ  1320މެންބަރުންތައްާ

އޭެގ މިދަނީ.ާ ފެނިެގންާ ކަންތައްތަކޭާ ވ ނެާ ައއީމަާ ވެރިއަކުާ ނެތްާ ކުނޑިފަށެއްާ ާާއިސްލ މްދީނުެގާ

މިސ ލެއްެގާޮގތުންާދަންނަވ ނީ،ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިެގންދޭ،ާއަންހެނުންެގާމިސްކިތްާތަޅ ލައްވ ާާ

ބޭނުންނުވ ާ ބ އްވަންާ ުގޅުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޒަމ ނުއްސުރެންާ އިޒްރޭލ ިއއެްއކޮށްާ މަންޒަރު.ާ

ާާ މަންޒަރު.ާއެއ ެއކުާާއިސްލ މްދީނުެގާކުނޑިފުކެއްނެތްާއިޒްރޭލ އެކުާުގޅުންތަކެއްާބަދަހިކުރަމުންާދިޔަ

ރ ިވއްކުަމށްޓަކަިއާާ އެދިެގންާ ސަރުކ ރުންާ މިއަދުާ ހުއްދަާ ރ ވިްއކުމުެގާ ބޭނުންވަނީ،ާ  1325ދަންނަވ ލަންާ

ބޭނުންވ ާކަންތައްތައްާކުރުމަށްޓަކައިާމަުގފަހިކުރުމަށްޓަކައިާއެކިާފަރ ތްތަކަށްާމަޖުބޫރުކުރުވަމުންދާ 

ހުއްދަދޭންއު ރ ިވްއކުމަށްާ ހަމައެއ ެއކުާ ޤަބޫލެއްާމަންޒަރު.ާ ރަްއޔިތުންނެްއާ ރ އްޖޭެގާ މަންޒަރު.ާ ޅޭާ

ޤ އިމްކުރުަމށްޓަކަިއާާ ބުދުފައްޅިތަްއާ ހަމަެއއ ެއކުާ ހުއްދޭކަށް.ާ ރ ިވްއކުމަށްާ މިސަރުކ ރަކުާ ނުކުރެއޭާ

އެކިާ މެދުވެަެރިކޮށްެގންާ ޤައުމުތަކުންާ ދުނިޔޭެގާ ނަންނަމުަގއިާ އެކިެއކިާ ސަރުކ ރުންާ މިއަދުާ

ރ އްޖޭ ފޮނުވ ާ ސިޓީާ ައޅުަގނޑުާާތަންތަނުންާ މަސަްއކަތްކުރ ތީާ ޤ އިްމކުރުމަށްޓަކައިާ ބުދުފައްޅިާ  1330ެގާ

ހަމައެއ އެކުާާ މިފެންނަނީ.ާ ހެއްކެކޭާ ބޮޑުާ ފެއިލްވެފަިއވ ކަުމެގާ މިސަރުކ ރުާ ދަންނަވ ނީާ
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ކަންތަްއަްތަކަށްާ ކަނޑައެޅިފަިއވ ާ ޙަްއދުާ ދީނުަގއިާ ކަނޑައެޅިފަިއވ ،ާ ހައްދުާ ދަންނަވަންޖެހެނީ،ާ

ޢި މިހ ރުާ ނަޝީދުާއެމަނިކުފ ނުާ ކެނެރީޭގާ ނަޝީދު،ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ާ އްޒަތްތެރިާ

ކަންތައްތަކަށްާާ ކަނޑައެޅިފަިއވ ާ ޙައްދުާ ދީނުަގިއާ ހިތުހުރިޮގތަކަށްާ އެމަނިކުފ ނުާ ހައްދަވ ޮގތަކީ،ާ

ދީނުަގިއާާ އެމަނިކުފ ނަކީާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދަވަނީ.ާ ވ ހަކަދަްއކަމުންާ ޮގތަކަށްާ  1335ބޭނުންވ ާ

މަދުވެފައި.ާާކުނޑިފުކެއްނެތްާ ިމވަނީާ އަދަދުާ މީހުންެގާ ފޮނުިވާ ހައްޖަށްާ މިއަހަރުާ އިންސ ނެކޭ.ާ ާ

ސަރުކ ރުންާ ލޮބުވެތިާ ކުރީެގާ ސަރުކ ރުން،ާ ކުރީެގާ މިއަހަރުާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ތަރަްއޤީތައްާ ެގނައިާ ސަރުކ ރުންާ ެގނައިާ ތަމައްދުންާ ތަޙްޒީބ އިާ ތަރައްޤީއ އިާ މިރ އްޖެއަށްާ ކުރީެގާ

މިއީާހު މަދުކޮށްފައި.ާ މީހުންެގާއަދަދުވެސްާވަނީާ ފޮނުވިާ ޙައްޖަށްާ އްޓުވ ލައްަވއި،ާމިއަހަރުތެރޭަގއިާ

 1340އަދުާދިވެހިާތ ރީޚްާޤަބޫލުކުރ ާޙަޤީޤަތެއް.ާމިީއާދިވެހިންނަށްާފެންނަންާހުރިާޙަޤީޤަތްތަކެއް.ާއަޑުާާ

ތްނުކުރެވިެގންާއުޅޭތީ.ާއެކަމ ާާބ ރަށްާވ ހަކަދައްކަންާމިޖެހެނީާއެމް.ޑީ.ޕީެގާމިތިބިާމެންބަރުންނަށްާކެ

ވ ހަކަާ ދަންނަވ ނެާ ވ ހަކަާ ފެންނަޮގތުެގާ އަޅުަގނޑަށްާ ނުވ ތީ.ާ މީހަކަށްާ ޖެހިލުންވ ނެާ އަޅުަގނޑަކީާ

މިސަރުކ ރުންާ ބަންދުކުރުމަށްވެސްާ މަރުކަޒުާ މ ތްާ ޤުރުޢ ނ ބެހޭާ ކީރިތިާ ދަންނަވަމުން،ާ

ކަާދައްކަވ ކަށްާނެތިން.ާކުއްލިްއޔ ެގާފ ރުާކަންތައްކުރެއްިވކަންާމިއީާޙަޤީޤަތެއް.ާއަޅުަގނޑުާެއވ ހަ

ވެބްސައިޓްަގިއާާ އެބޭފުޅުންެގާ ހިންުގަމށްޓަކައިާ ުގޅުންާ ެއްއޖިންސުންާ މައްސަލައ އި،ާ  1345ތަޅ ލިާ

ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ބޭނުންވޭ.ާ ދަންނަވ ލަންާ ިމއ ެއކުާ ައޅުަގނޑުާ ެއވ ހަކަވެސްާ ލިޔެފައިވ ތީާ

މަނިކުފ  ފަނިކުފ ނޭ،ާ މ ތްާ މ ތާްާޢިއްޒަތްތެރިާ އިސްތިޢުފ ދެއްވ ށޭ.ާ ފެއިލްވެފައޭ،ާ ތިވަނީާ ނުާ

އަދިާ އިސްތިޢުފ ދެއްވ ށޭާ މިހ ރުާ އިސްތިޢުފ ދެއްވ ށޭ،ާ ޤަބޫލުކުރ ށޭ.ާ އިސްތިޢުފ ާ މަނިކުފ ނަކީ،ާ

ކޮކ ތަކ ާާ ބުލްބުލްތަކ ާ ފޮޅޭނެއޭ،ާ ނޫރ ނީމ ާ ނަޔ މަޭގ،ާ ުގލްޒ ރުގ ާ ދަންނަވ ނީާ ހަމައެއ ެއކުާ

ުގލްޒ ރު ުއޅޭނެއޭ.ާ ހުރިހ ާާފަރިވ އިރުންާ ތިވިދ ޅުވ ާ މަލެއްާނުފޮޅޭނެއޭ.ާ މަލެއްާނެތޭ،ާނޫރ ނީާ  1350ަގއިާ

އެްއޗެއްާވަނީާބުލްބުލްތަކ އިާކޮކ ތަކ ިއ،ާފަރިވ އިރުންާއުޅޭނެއޭާބުނ އިރު،ާއެއްކަލަާމ ބުރުތައްވެސްާާ

ފެިއލްވެފަިއވ ާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ޮގސްފައި.ާ ދޫކޮށްާ މިރ އްޖެާ އޮތްާ ކަނޑުާ ވަނީާ

ާާސަރުކ ރު އަންނަ ދެންާ ނިކުެމާ ރައްޔިތުންާ ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައިާ ައވަހަށްާ ޤ ނޫނ5ާާާީާ އަހަރުާ

ކުރ ށޭ.ާ ރައްޔިތުންާ ދިވެހިާ މަސައްކަތެއްާ ހުރިހ ާ ކުރަންޖެހޭާ ވަްއޓ ލުމަށްޓަކައިާ ހަމަތަކުެގމަތިންާ

 1355ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ާމެންބަރު.ާއަޅުަގނޑުާމަޖިލީހުެގާހުރިހ ާމެންބަރުންނަށްާއިލްތިމ ސްކުރަންާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

މެންބަރުންނަށްާ ހުރިހ ާ އަޅުަގނޑުާ ހިއްތެވުމަށް.ާ ޙުރުމަތްތެރިކޮށްާ ގަވ އިދަށްާ މަޖިލީހުެގާ
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ޕ ޓީެގާާ ައޅުަގނޑުާ ހިއްތެވުމަށް.ާ ޙުރުމަތްތެރިކޮށްާ ަގވ އިދަށްާ މަޖިލީހުެގާ ނަސޭހަތްތެރިވަންާ

ތިބޭފުޅުންާާާލީޑަރުންނަށް ނުކުރެއްވުމަށްާ ޢަމަލުާ ެގއްލޭޮގތަށްާ ނިޒ މްާ މަޖިލީހުެގާ  1360އިލްތިމ ޞްކުރަންާ

ހުރިހ ާާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ އިލްތިމ ޞްކުރުމަށް.ާ މެންބަރުންނަށްާ ޕ ޓީެގާ ތަމްސީލުކުރައްވ ާ

ތަށްާމެންބަރުންނަށްާމިާއިލްތިމ ޞްކުރަނީާއ ކަެމއްާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރަފްނުކުރައްވ ށޭާހަމަާތިކަންާތިޮގ

ޖެހިަވޑަިއަގންނަވ ނެއޭ.ާާ ތަޙަންމަލްކުރައްވަންާ ތިކަންާ ތިބޭފުޅުންނަށްވެސްާ ތަޢ ރަފްކުރައްަވއިފިއްޔ ާ

ައޅުަގނޑުާާ ނުކުރުމަށްާ ތަކުރ ރުާ ނުކުރެްއުވމަށްާ އެޮގތަށްާ އެކަންާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ އެހެންވީމ ،ާ

ދ  މިލަންދޫާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ޢިއްޒަތްތެރިާއިލްތިމ ޞްކުރަން.ާ  1365އިރ ެގާ

ާމެންބަރުާޢަލީާރިޒ އަށް.ާ

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާމިއަދުާހުށަހެޅިފަިއާމިވ ާކުއްލިާަމއްސަލައ އިާބެހޭޮގތުންާާމިލަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ތަކެއްާދަންނަވ ލުމަށްާމިފުރުޞަތުެގާާއަޅުަގނޑުެގވެސްާހިތުަގިއާއުފެދޭާސުވ ލުތަކަކަށްާނުވަތަާޚިޔ ލުާޢަލީާރިޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ލިޔެފަިއވ ާާ ީމަގއިާ ބެހޭޮގތުންާ މައްސަލައ އިާ ކުއްލިާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ އ ދެ،ާ ހިފ ނަން.ާ  1370ބޭނުންާ

ޮއފީސްތައްާ އަތޮޅުާ ޚަރަދުކޮށްެގންާ ބޮޑުާ ދައުލަތުންާ ބަލ ލަން.ާ ކުޑަކޮށްާ ައޅުަގނޑުާ އެްއޗަކަށްާ

ރަްއޔިތުންނަ ލުއިފަސޭހަކަމ އެކުާ އިންތިޒ މްާޢިމ ރ ތްކޮށްާ ފޯރުކޮށްދިނުމުެގާ ޚިދުމަތްާ ށްާ

ލުއިފަސޭހަކަމ އެކުާާ ރަަަށްރަށުންާ ހަމަޖައްސަވ ފައިވ ާ ރަށްރަށުން،ާ ހަމަޖައްސަވައިފައިވ ާ

މިއަދުާ ސަރުކ ރުންާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ޚިދުމަތްފޯރުކޮށްދޭން.ާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ފިޔަާ ރަނަގޅުާ ވަރަށްާ ފިޔަވަޅަކީާ މިއެޅިާ މިވ ާވިސްނުންތެރިކަމ ެއކުާ މީަގިއާ  1375ވަޅެކޭ.ާ

ލުއިފަސޭހަކަމ އެކުާރައްޔިތުންނަށްާޚިދުމަތްާފޯރުކޮށްދިނުމުެގާއިންތިޒ މްާހަމަޖައްސަވ ފަިއވ ާރަށުންާ

ާާ މިފ އިތުވެދިޔަ ހަމަޖެހިެގންާ މިހ ރުާ ށ.އަތޮޅުަގއިާ މިހ ރުާ ދަންނަވ ނީާ އަހަރުދުވަހ30ާާާުއަޅުަގނޑުާ

ާާ ހިންަގމުންދިޔ40ާާަނުވަތަ ވެރިކަންާ ހުރިހ ާާާާއަހަރުދުވަހުާ ށ.އަތޮޅުެގާ މުޅިާ ށ.އަތޮޅު،ާ ރަށަކީ،ާ

ހަމަޖެހިފައިާ ލިބޭނެޮގތެއްާ ޚިދުމަތްާ ފަސޭހަިއންާ އެންމެާ ނުވަތަާ ލުއިފަސޭހަކަމ އެކުާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ދުވަސްަވރެއްަގިއާާ ދަތިާ މިފަދަާ އިޤްތިޞ ދީޮގތުންާ އޮތީާ ދެވަނައަށްާ އ ދެ،ާ ނޫނޭ.ާ  1380އޮތްއޮތުމެްއާ

ޚަރަދުކު ބޭކ ރުާ އެތަކެްއާ މ ނައެއްާާމިކަމަށްާ އެްއޮގތަކަށްެވސްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ރަންޖެހުން.ާ

ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާާ އަޅުަގނޑުާ އޮތްޮގތެއް.ާ މ ނަކުރައްވ ފައިާ މިާ ޚަރަދަކަށްާ ބޭކ ރުާ މީަގއިާ ނުކުރެވޭާ

ފުނަދޫއަށްާ ހަމައެކަނިާ މިއީ.ާ ޙައްޤެއްާ ލިބިެގންވ ާ ރައްޔިތުންނަށްވެސްާ އެހެންާ އަތޮޅުެގާ ހަމަާ

ޤ ނޫނުއަާ ފެށުނީއްސުރެންާއެްއވެސްާ ނިމެންދެންާ ދުނިޔެާ ަގވ އިދެއްަގިއވެސްާ ނުވަތަާ ސ ސީެއްއަގއިާ

އޮތުެމްއާާ އޮތްާ ލިޔެފައިާ އެޮގތަށްާ ހުންނަންޖެހޭނީ.ާ އޮފީސްާ ށ.އަތޮޅުާ ފުނަދޫަގއޭާ  1385ނިމެންދެންާ
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ސިފަކުރުންާ އޮތްާ ސިފަކުރައްވ ފައިާ ޚަރަދެއްކަމަަަށްާ ބޭކ ރުާ އެހެންވީމ ،ާ ނުދެކެން.ާ އަޅުަގނޑެއްާ

އޮފީސްާާއަޅުަގާނ އަތޮޅުާ މިލަންދޫެގާ ހަމަާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ކުށްވެރިކުރަން.ާ ޑުާ

އެހެންާ އަތޮޅުެގާ ެއއީާ ނުވ ނެއޭ.ާ ޚަރަދަކަށްާ ބޭކ ރުާ ޚަރަދަކީާ މިާ ޤ އިމްކުރިކަމަށްިވޔަސްާ

ޖޯްގރަފީޮގތުންާ އެއީާ ލިބިެގންދ ނެއޭ.ާ ޚިދުމަތްާ މިާ ފަސޭހަކަމ އެކުާ ހަމަާ ރައްޔިތުންނަށްާ

މި ތެރެއިންާބަލ އިރުަގއިވެސްާ ރަށްތަކުެގާ ބޮޑުާ އ ބ ދީާ އެންމެާ އަތޮޅުެގާ އޮތީާ ުއފެދިފައިާ  1390ލަންދޫާ

މިއޮތީ،ާާ ދެންާ ދަންނަވ ލީ.ާ އެހެންާ ވ ތީާ މެދުގައިކަމަށްާ ގ ތްަގނޑަކަށްާ މެދުގައިކަމަށްވ ތީ.ާ

ބައެްއާާ ދިމ ވ ާ ދެމެދުާ ރައްޔިތުންނ އިާ ސަރުކ ރ އިާ ޢަމަލުކުރަނީާ މިާ މިޮގތަށްާ ސަރުކ ރުންާ

މަޝްާ ފ ިއތުވެދިޔަާާމައްސަލަތައްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ބަދަލުަގެއެވ.ާ ޙައްލުކުރުމުެގާ ވަރ ކޮށްެގންާ

30ާާާާ ތެރޭަގިއ 1998ާާާާއަހަރުދުވަހުެގާ ށ.އަތޮޅ1999ާާާާުނުވަތަ މަޝްވަރ ކުރުުމެގމަތިންާ ަގއިާ

މަޝްވަރ ކޮށްެގންާާ އޭރުެގާސަރުކ ރުންާ މަރުޙަލ ަގއިާ ބަދަލުކުރުމުެގާ މީހުންާ މ ކަނޑޫދޫާ  1395މިލަންދޫންާ

ާ%ށ.އަތޮޅު މަޝްވަރ ކޮށްެގންާ ކޮމިޓީއ ިއާ އަތޮޅުާ ރކ.ކޮިމޓީތަކަކ ިއާ ހުރިހ ާ ވޯޓ85ާާާާުެގާ ެގާ

ބަދަލުކުރުމަށް އަތޮޅުވެރިކަންާ މިލަންދޫއަަަށްާ ލިބިފައިވެއޭާާށ.އަތޮޅުާ އެކަމަށްާާތ ޢީދުާ ެއއިރުަގއިާ ާ.

ވެސްާރުނުކުރީާކޮންާއުސޫލެއްެގާދަށުންތޯ،ާމިއީާއުފެދޭާސުވ ލެކޭ.ާދެންާއޮތީާއަދިާމިހ އިޙްތިރ މް

ކުރެވިފަިއވ ާއަތޮޅުާާވ ހަކަާދަންނަވ ކަށްާނެތިން.ާޤ އިމްާާެގނަދޫއަށްާއަޅުަގނޑުާދެންާތުލުސްދޫފުށ.

ނޭ އަޅުަގނޑަކަށްާ ސަބަބެއްނެތި،ާ މަޤްބޫލުާ ެއއްެވސްާ ސަބަބަކީާނއޮފީސްތައްާ މަޤުބޫލުާ  1400ޭގާ

ާާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާކޮބައިކަެމއް. ސަރުކ ރަާާއަޅުަގނޑުާ އޮންނަާ ލުއިެއވަުގތަކުާ ފަސޭހަކަމ އެކުާާކުންާ

ާާރައްޔިތު ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްާ ާާޙ ންނަށްާ އުޒުރުވެރިވެއްޖެ ެއކަމަށްާ ޙ ލަތެއްަގިއާާލަތްތަކުަގއިާ

ރަނަގޅުކަމެއްކަމަށްާާާާއެކަން އެންމެާ ހަމަޖެއްސުމަކީާ ކަންތައްތައްާ ރަނަގޅުޮގތަކަށްާ ފޯރުކޮށްދެވޭނެާ

ކ ރުންާއެނިންމެވިާނިންމެވުމަށްާމިލަންދޫެގާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާއެކަމަށްޓަކައިާމިއަދުެގާސަރުާ

 1405ރައްޔިތުންނ އިާއަދިާައޅުަގނޑުެގާދ އިރ ެގާއެހެންާރައްޔިތުންެގާނަމުަގއިވެސްާފަށްފަށުންާމިއަދުެގާާ

ސަބަބުންާ ޢަމަލުކުރުމުެގާ ސަރުކ ރުންާ މިޮގތަށްާ މިއޮތީާ ދެންާ ދަންނަަވން.ާ ޝުކުރުާ ސަރުކ ރަށްާ

ބޮޑެ ނުހަނުާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ާާއެތަކެްއާ އަދި ކުރިމަތިވުމ އިާ ދަތިތަކ އިާ އުނދަޫގތަކ އިާ ދައުލަތަށްާތިާ

އެތަކެއްާމ ލީާެގއްލުންތަކެއްާވ ތީާމިކަންާވަުގތުންާހުއްޓ ލުމަށް.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިާމ ލާީާ

އަޅުަގނޑުާވިސްނައިފީމޭ.ާށ.ާއަތޮޅު،ާއަތޮޅުާއޮފީހެްއެގާޮގތުަގިއާމިހ ރާުާެގއްލުންާފޫބެއްދޭނެޮގތެއްާާ

 1410ފައިވ ާއަތޮޅުާަގނޑުަވރު،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާަގނޑުވަރޭާެއއީ.ާއަތޮޅުާަގނޑުަވރުާހަމާަާބިނ ކޮށް

ރ އްޖެތެރެއ އި ހޮޓ ތަްއާާާާވަުގތުންާ ސިޓީާ ެގސްޓްހަުއސްއ އިާ ިމެގންުގޅޭާ ރަށްރަށުަގއިާ އަތޮޅުތަކުެގާ

އަވަ ަގނޑުަވރުާ އެާ ދަށުންާ އުސޫލުެގާ ކުރުމުެގާ އަވަހަކަށްާާތަރައްޤީާ ވީހ ވެސްާ ހަށްާ
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ފ ިއތުވެދިޔަާާޓްެގސް ދޫކޮށްލައިެގންާ ފަރ ތްތަކަށްާ ޝައުޤުވެރިވ ާ އެކަމަށްާ ނުވަތަާ ހައުސްެއއްޮގތަށްާ

އުސޫލ30ާާު ެގންުގޅުނުާ ތެރޭަގިއާ ދުވަހުެގާ ާ%ެގއަހަރުާ ކުލީެގާ ރިސޯޓްތަކުެގާ ވ 15ާާާމަތިންާ ށްާ

 1415ހަކަށްާާނަަގިއެގންާވީހ ާއަވ15ާާަފަިއސ ެގާ%ކުލީެގާާފައިސ ާނެިގާއުސޫލުެގާދަށުންާމިތަނަށްވެސްވ ާާ

ާާ އޮފީހުެގ އަތޮޅުާ އޭރުންމިލަންދޫަގއިާ ކޮށްދެްއވ ށޭ.ާ ރަފުާާޢިމ ރ ތެއްާ އްޔިތުންނަކަށްވެސްާާނަދޫާ

ާދެންާާދ ނެއޭ.ވަޒީފ ެގާފުރުޞަތުތަކ އިާއ މްދަނީެގާއިތުރުާވަސީލަތްތައްާހަމަޖެހިެގންާާދެރައެްއވ ނެއޭ.

ާާ ބޭނުންވަނީ، ބަލ ލަންާ ާާއަޅުަގނޑުާ މަސްދުވ10ާާަފ އިތުވެދިޔަ ފުވަރަކަށްާ ތެރޭަގިއާ ނަދާޫާހުެގާ

ތަރައްޤ2.7ާާާީރައްޔިތުންނަށްޓަކައިާާ ކަރަންޓްެގާ އެބައޮތް.ާ ޚަރަދުކޮށްފައިާ ރުފިޔ ާ މިލިއަންާ

ާާ 200ާާާާކުރުމަށްޓަކައި  1420ޖަނަރޭޓަރެއްާދީފައިާއެބައޮތް.ާމިއަދުެގާސަރުކ ރުންާއަޅުަގނޑުާާާާވޯޓުެގކިލޯ

ާާ ާާާއަތޮޅުާއޮމަސްާދުވަހުެގާކަރަންޓްާފީާނުލިބިެގނ3ާާްދަންނަވ ނީ ކަނޑ ލުމަކީާފީހަށްވަދެާކަރަންޓް

ނޫނޭ.ާމީެގާކުރިންާސަރުކ ރުންާުއސޫލެއްެގާާާާމައްސަލައެކޭ.ާއެއީާެއޮގތަށްާއެކަންކޮށްެގންވ ނެކަމެއް

ާޮގތު ރަށަކަށްާ ވަކިާ ޮގތުންާ އުސޫލެްއެގާ ކަންތައްތަކަށް،ާ ކޮށްދީފައިވ ާ ކަންތައްތައްާާންާ

ޤަބޫލެއް އަޅުަގނޑެއްާ އަޅަނުކުރަކޮށްދޭންޖެހޭނެކަމަކަށްާ މިސްކިތެއްާ ކޮޅުދ ލިންާ އަދިާން.ާ އިދެްއވި.ާ

ފައިދ އަށްާާހަމައެއ ެއކުާާ އަމިއްލަާ ބޭފުޅަކުާ ހުންނެވިާ އަތޮޅުވެރިައކަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  1425ެއއިރުެގާ

ާާ ސްޢިމިލަންދޫަގއި ގ ތްބޭފުޅުންާމ ރ ތްކުރިާ އެބޭފުޅ ެގާ ނ ޖ އިޒްާާކޮކޫލެއްާ އެކަމުެގާ ދީެގންާ ޅަކަށްާ

ނެިގކަމަށް ާފައިދ ވެސްާ އެބަވޭ.ތުމަޢުލޫމ ާ ލިބިފައިާ ާތަކެއްާ ފެންވަރަކަށްާާާ ރަނަގޅުާ

މިދަންނަވ ާޢި އެއިރުަގއިާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ މިސްކިތްވެސްާ ވިދ ޅުވިާ މ ރ ތްކޮށްދެއްވ ނެކަމަށްާ

އަދި ޓިނ އިާ ެގންދިޔަާ އެތަނަށްާ ކުރުމަށްޓަކައިާ ޢިމ ރ ތްާ ަގނޑުވަރުާ އެހެންާާާއަތޮޅުާ ލަކުޑިއ ިއާ

ާާ އެކަާއެްއޗެހި އަާާވެސްންކަންބޭނުންކޮށްެގންާ އެހެންވީމ ،ާ ކޮށްފައޭ.ާ ދަންނަވ ލަންާއޮތީާ  1430ޅުަގނޑުާ

ާާ ައދިވެސްާާބޭނުންވަނީ، ޝުކުރުވެރިވަމޭ.ާ ފަށްފަށުންާ ެއއްފަހަރުާ އަދިވެސްާ ސަރުކ ރަށްާ މިއަދުެގާ

ވ ހަކަ ވަރަށްިގނަާ ލިބިއްޖެއްޔ ާ ފުރުޞަތެަެއްާ ާާއިތުރުާ މިކަމ ުގޅޭޮގތުންާާތައް އެބަހުރި.ާ ދަންނަވަންާ

ޝުޢޫވަ ހިތުަގއިރަށްިގނަާ އަޅުަގނޑުގެވެސްާ ހިާާރުތައްާ ކަންތައްތައްާ ގ ފަިއވ ޮގތުެގާާނއެބަހުރި.ާ

ާާ ރަނަގޅަށް ާާޙަޤީޤަތްާ ާާވ ހަކަބަލަިއެގން ހަމަ ވ ތީާާބޭނުންތެރިކަމެއްކަމަށްާާވެސްކޮންމެހެންދެްއކުމަކީާ

 1435ާޝުކުރިއްޔ ާ.ާމިފުރުޞަތުެގާބޭނުންކޮށްލަން.

ާ

ޢިްއޒަތްތެާމުލަކުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އަޅުަގނޑުވެސްާާޝުކުރިއްޔ ާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ރައީސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ރައީސް.ާ ާރިާ

ާާހިތ މަާާާޔ މީންާވ ހަކަދެއްކެުވން:هللاާޢަބްދު މިއަދަކީ ދަކުރަން.ާ ާާއުއަނެްއކ ވެސްާ މ ލިއްޔ ިއން ބޭކ ރުވެެގންދ 4ާާާާލަތުެގާ ރުފިޔ ާ ލައްކަާ

އިެގާޮގތުަގިއާާަގއިާމައްސަލަާދުވަހަކަށްވ ތީ.ާރައްޔިތުންނަށްާކަންބޮޑުވ ާަމއްސަލަތައްާޤަރ ރުެގާސިފައިާ
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ވެއްދީމަ ާމިތަނަށްާ ވިސްނ ލަންާ ހަމަާ ާއަޅުަގނޑުމެންާ އަޅުަގނޑުމެންާޖެހޭކަންނޭނެގާ  1440މިއީާ

މަޖިލީހަކާީާާާހުސްކުރަންޖެހޭބަ ރައްޔިތުންެގާ ޤަބޫލުކުރ ކަށްނުޖެހޭާ ައޅުަގނޑުމެންާ މައްސަލައެއް.ާ

ރުާޖަވ ބުދ ރީކުރުވ ާާާމަޖިލީހަކީާސަރުކ ރައްޔިތުންގެާާާނުާހަދަންއޮތްާމަޖިލިސްކަމަކަށް.ހަމައެކަނިާޤ ނޫ

ޙަޤީޤަތްާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަހަލަާކަންތައްތައްާާާާމަޖިލިސް.ާމީެގ

ދެނާްާނހި ނަގ ނަން.ާ މަޖިލީހުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ އެމައްސަލަތައްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ގ ކަމަށްވަންޏ ާ

ާާ ޤަބޫލުކުރެވެނީ ާާއަޅުަގނޑަށްާ މަޖިލީހުެގއަހަމަ ރައްޔިތުންެގާ ހުރިހ ާ މެންބަރުންވެސްާާޅުަގނޑުމެންާ ާ1445 

ާާާާބިއްލޫރިޤަބޫލުކުރަމ ހޭ،ާާ ާާާާެއއްބައިތަށްޓެއްާދެބައިކުޅަ ންނ ނާީާެއއްބަޔަކަށްާފެާާހުރެއްޖެްއޔ ފުރ ފައި

ފެން ެއއްބައިާ އެހެރީދެބައިކުޅަާ ބުނ ނެާ އަނެއްބަޔަކުާ ހުރިތަން.ާ އެއްބަިއާާާާައޅ ފައިާ ދެބައިކުޅަާ

ޚިޔ ލުާާާ.ހުސްކޮންނޭ މީހުންެގާ ދެބައިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ޚިޔ ލުާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންވީމ ،ާ

ޤަބޫލުކޮށްެގންާާ ޙަޤީޤަތްާ މިާ ެއްއޮގތެްއނުވ ނެ.ާ ހަަމާާއެްއވެސްކަެމއްަގއިާ ހުރިހ ާާައޅުަގނޑުާ

 1450އަޅުަގނޑުމެންާާާ،ކުރަންާބޭނުންވަނީޞްރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާއިލްތިމ ާ

ާާާާކަކުާއެ ކަރޓަސީއ ެއކީ އިޙްތިރ މ އެކީ،ާ މިތ ާ މުޢ މަލ ތްއަނެކަކުާ ކުރަމ ތޯއޭ.ާާާައޅުަގނޑުމެންާ

މިދައްކައި މިތ ާ ނޫންކަންނޭއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނަމޫނ އެއްާ ރަނަގޅުާ އެހ ާ އަނެއްކ ާާނދެވެނީކީާ ެގ.ާ

ފިތޭާ މިކަންކަމުަގއިާ ރައްޔިތުންާ އައިސްެގންާ މިތަނަށްާ މައްސަލަާ މައްސަލަާ މިކަހަލަާ

ާާހަކަދެްއކުމަވ  ހިެއއްނުވޭ ައޅުަގނޑަކަށްާ ވ ހަކައެއްހެން.ާާކީެވސްާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާާއަޅުަގާނ ޙަޤީޤަތުަގއި ބަލ ލަންވީާ ކަންތައްޑުމެންާ ހުރީމިކަހަލަާ ފެށިފައިާ ޖަލުެގާާާތައްާ  1455ކިހިނެއްތޯ.ާ

ކުރުވ ކަެމއް.މައް ޑީ.އ ރު.ޕީއިންާ އެއީާ ދިމ ވެްއޖެއްޔ ާ މިހ ރުާ ވެރިކަމުަގިއާާޑީާާސަލަެއއްާ .އ ރު.ޕީާ

އޮތްއިރުާޖަލުެގާމައްސަލަތައްާދިމ ނުވަނީތޯ.ާއެއީާކޮންބަެއއްާކުރުވިކަެމއްތޯ.ާރައްޔިތުންެގާޚިޔ ލ ިއާާ

އެްއޮގތަށްާމިހ ރުާކަމެްއކުރ ކަމަށްވަންޏ ާއެއީާސަރުކ ރުންާރައްޔިތުންެގާޚިޔ ލުާހޯދަިއެގންާކުރަނީ.ާ

ާާ އަތޮޅުެގާަގއިާނުހުރެެގންާދެވުނީ.ާއެންމެރަނަގޅުާށ.ރުާއެރަށުމިާކަުއންސިލަމިއީާކައުންސިލަރު،

ކައުންސިލަރު ރަަަށަކުންާ ށާ.ހުރިހ ާ ޮގސްފިއްޔ ާ ފައިބަިއެގންާ ވެރިކަންކުރ ނީާންާ  1460އަތޮޅުަގިއާ

ތަާ މިއީތޯާ ބިނ ކުރ ޮގތަކީ.ކޮންރަށެއްަގއިތޯ.ާ މަޝްރޫޢުާ ާރައްޤީެގާ އޮފީސްާާ އަތޮޅުާ މިއީތޯާ

ރަޢުޔުއަކީކުޤ އިމް ރައްޔިތުންެގާ ރައްޔިތުންނ އިާާާރ ޮގތަކީ.ާ ރަޢުޔުައކީާ ރަްއޔިތުންެގާ ކޮބައިތޯ.ާ

ށ.އަތޮޅުގެާާާވ ހަކަދަްއކަިއެގން އެހެންވީމ ،ާ ާާކަންކަންކުރުން.ާ މިކަހަލަ އޮެވެގންާާތެރޭަގއިާ ޚިޔ ލެއްާ

ދިއުންކަަމށްވަންޏ ާށ. ވެރިކަންާ މިލަންދޫއަށްާ ޤަބޫލުކުރެވެނީާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ިގނަާ އަތޮޅުެގާ

 1465ނެތިާާާއެކަހަލަކަެމއްާާނޫން.ާއެކަމަކު،ާާވީ.ާއެީއކީާމައްސަލަެއއްާއޮތްކަމެއްާމިލަންދޫއަށްާވެރިކަންާދ ން

ާ ނެތިާ ރަޢުޔުެއއްާ މީރައްޔިތުންެގާ ހުންނަާ ކައުންސިލަރަކަށްާ ރަށުަގއިާހަމަާ ާާހަކަށްާ
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ސަބަބެއް އެީއކީާ ސަބަބަާާާނުހުރެވިއްޖެކަމަށްވަންޏ ާ އަނެއްާ މިދައްކ ާ ދެންާ ހުރިހ ާާނޫން.ާ ހަމަާ ކީާ

ތަރައްޤީކުރަން ހުށަަަާޤީތަރައްާާޖެހޭ.ރަށެއްާ މަޝްރޫޢުާ ތަރައްޤީެގާ ތަރައްޤީާކުރަންޏ ާ ހަޅުއްވ .ާ

ާާ ރައްކުރަްއވަންޏ  ތެރެއިންާ އޭެގާ ހުށަހަޅުއްވ .ާ ތެރޭަގއިާ ބަޖެޓްެގާ މަޝްރޫޢުާ ޔިތުންެގާތަރައްޤީެގާ

ާާ މަޝްރޫޢުތައް ތަރައްޤީެގާ ޮގތަކުންާ ވޯޓުދޭާ ތަރައްޤީާހިމަންދޫބުންާ ރަށެްއާ އަތޮޅުާާކުރ ނގ ނެ.ާ  1470ކަށްާ

ެގންދިއުމަކީާޝަރުޠެާއޮފީސް ރައްޔިތުންެގާާާާއްާ ހަމަާ ެއއީާ ކޮށްެގންނުވ ނެ.ާ އެޮގތަށްާ އެކަންާ ނޫން.ާ

ާާފަ އެބޭނުންކުރެވެނީ. ރައްއިސ ާ ފައިސާ ައނެއްކ ާ ާާާާޔިތުންެގާ ބޭނުންކުރ އިރު ައޅުަގނޑުާާމިޮގތަށްާ

ބޭނުންވޭ،ާާ ބަޖެޓްަގއިާާއުދަބަލ ލަންާ އެހެންވީލަތުެގާ މިކަންކުރަނީ.ާ އައިޓަމަކުންތޯާ މ ،ާާކޮންާ

އެހެންވީ އިނޭގތޯ.ާ އެބަހުރިާ ވ ހަކަތައްާ ދައްކަންހުރިާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހާޭާއަޅުަގނޑުމެންވެސްާ މ ،ާ

ާާ ަމއްސަލަެއއްޙަޤީޤަތަކީ، ޒ ތުަގއިާ ޭއެގާ ބަދަލުކުރުމަކީާ ކުރ ރަށްާ ެއކަމަކުާ،ާާއަތޮޅުވެރިކަންާ  1475ާާނޫނޭ.ާ

ރ ާވ ހަކަދަްއކ ކަަމށްވަންޏ ާރައްޔިތުންެގާވ ހަކަާއަހަިއެގންާރައްޔިތުންެގާރަޢުޔުާހޯދަިއެގންާމިކަންކު

ތިމަރަފުާ މައްސަލަެއއް.ާ މެންބަރުންނަކ އިާާށްމިއީާ އެތައްާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ޮގސްފަިއާ ޓަށްާ

ާާާާަގއިއިންތިޚ ބު ދިޔަބަޔަކަށް ނޭރުނީމަމަސައްކަތްކުރަންާ ރަށަށްާ ތިބެާ ދަތުރުފަތުރުާާާބަނދަރުަގިއާ

ފު ހޯދައިދޭކަށްާ ޙަްއޤުާ މިނިވަންކަމުެގާ އެއީާާކުރުމުެގާ ނުކުރެވުނު.ާ މަސައްކަތެއްާ ލުހުންނަކަށްާ

ާާ ައޑުއެހީ. ރަޢުޔުާ ާާރައްޔިތުންެގާ ކައުންސިލަރަށް މިއަދުާ އޭނަާއެކަމަކު،ާ ރަްއޔިތުންާ  1480ނުހުރެވިެގންާ

ރައްޔިތުން އަޑުބޭލީމަާ ރަޢުޔުާ ދެއަހ ެގާ މިއީާ އެހެންީވމ ،ާ ސިޔ ސަތުެގާާފުށްކަށްނުޖެހޭ.ާ ފެންނަާ

ާހިނގ ށޭ.ކޮންމެވެސްާއެްއއުސޫލަކުންާކަންތައްާކުރެވޭތޯާބަލަމ ާާ،ާާކަންތައްާހުންނަޮގތަކީ.ާއެހެންީވމ 

ެއއްާއުސޫލަ މިކޮންމެވެސްާ ކަންތައްކުރ ކަމަށްވަންޏ ާ ބަދަލުވުމަކީާާާވެރިކަންލަންދޫއަށްކުންާ ކުރ ރަށްާ

އްޔިތުންާއެކަންާނިންމައިފިކަމަށްވަންޏ ާެއއީކީާމައްސަލަެއއްނޫން.ާއެކަމަކު،ާމީަގިއާާއޭެގޒ ތުަގއިާރަާ

 1485އިސ ާކުރ ކަމަށްވަންޏ ާހަމަާރައްޔިތުންެގާފަދަލުާބަޙަޤީޤަތަކީާވެރިކަންކުރ ާރަށެއްލުކުރަންޖެހޭނެާާޤަބޫ

މިހ ރާުާާާތެއް.ާމިއަދުާމިބަޖެޓުންާހޭދަވޭ.އެއީާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާޙަޤީޤަާާދައުލަތުެގާފައިސ ާހޭދަވ ނެއޭ

ާާ ނިންމުމުަގއި އެކަންކަންާ ހޭދަވ ނެ.ާ މިއަށްާ ބަޖެޓުންާ ބަލަންޖެހާޭާމިހުށަހަޅުއްވ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އެހެ ހުންނ ނެ.ާ ށ.ބެލުންތަކެއްާ ބަހަކީާ ރައްޔިތުންެގާ ބޭނުންންވީމ ،ާ މީހުންާ ވަނީާއަތޮޅުެގާ

ބަދަލުކުރުން ކަންނޭނެގ.ާމިލަދުންއަށްާ ނޫންާ އޮތްކަމެއްާ މައްސަލަެއއްާ އެީއކީާ ކަމަށްވަންޏ ާ

 1490ެގާބަޖެޓްަގއިާފައިސ ާނެތިެގންާކޮންމެވެސްާމުއްދަތެްއެގާތެރޭަގއިާކުރެވޭނެ.ާމިދައްކަނީާސަރުކ ރު

މިހ ރާުާާާއުޅޭާވ ހަކަ.ާއެހެންވީމ ،ާއިސްކަންދޭާތަރުތީބުންާރ ވ އިރުާބަލަންާއެބަޖެހޭާރައްޔިތުންނަށް

ާާ ބޭނުންވަނީ، ވެރިކަންކުރ ާާއަސ ސީޮގތުންާ އަތޮޅުާ ނޫނިއްޔ ާ ބަނދަރުހެދުމ ތޯާ މަދުރަސ އެޅުމ އިާ

ނަޒަ ތަރައްޤީެގާ މިއީާ ބަދަލުކުރުންތޯ.ާ އޮތްާރަށްރަށްާ ދައުލަތުެގާ މިއީާ ވިސްނަންޖެހޭޮގތް.ާ ރުންާ
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އަދިާާ ބަދަލުކޮށްފައިާ ރަށްާ ވެރިކަންކުރ ނެާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރ ނެޮގތް.ާ ކަންކަންާ މަސްޢޫލިއްޔަތ އެކީާ

ާާކަތީ މިއެްއނޫން ބަދަލުކޮށްފައިާ އެހެންވީމ ،ާާބުންާ ހިންގ ޮގތަކީ.ާ މަޝްރޫޢުާ ތަރައްޤީެގާ  1495ަަންނޭނެގާ

ކޮންމެާ ކަންތައްތަްއާ ެގންދަވ ވެމިކަހަލަާ ދަށުންާ އުސޫލެްއެގާ ާާސްާ ސަރުކ ރަށްެވސް ިމާ އެާާށޭ.ާ

އަޅުަގނޑުާާ ހުންނ ނެކަމަށްާ ޤ ބިލުކަންާ ކުރެއްވުމުެގާ މިކަންާ ދަށުންާ އުސޫލެއްެގާ ކޮންމެވެސްކަހަލަާ

ރަޢުޔަ ރައްޔިތުންެގާ ވ ހަކައަކީާ މިދައްކ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ ޤ ބޫލުނުކުރެޭވާާޤަބޫލުކުރަން.ާ ތްާ

އެވ ހަކަާާކީއްެވެގކަމަށްވަންޏ ،ާާ ބަދަލުކުރަންާ ސަރުކ ރުާ ވަނީާ މައްސަލައަކަށްާ މިހ ރުާ ންހޭާ

 1500ދައްކައިފިއްޔ .ާޑިމޮކްރަސީއެްއަގިއާސަރުކ ރުާބަދަލުކުރެްއވުމަކީާއޮޕޮޒިޝަނަށްާލ ޒިމްކަެމކޭ.ާމިހ ރުާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ިއވެސްާޚިލ ފުކަމެކޭ.ާކޮަަބައިތޯާިމޮއތްހ ާދުވަހުާއަޅުަގނޑުމެންާަމުގމަތީަގއިާާއެއޮތްާާ

ާާ ާާދެއްކެވިާވ ހަކަ.ާމިހ ރުާދީނީާޢިލްމްވެރިންވެސްާހަމަާކޮންމެ ޚުތުބ އަކަށްފަހުާއެބަާދައްކަވ ާާހުކުރު

މަސްލަޙަތަްއާ ޤައުމުެގާ އެބަޖެހޭާ ައޅުަގނޑުމެންާ އުއްމަތެކޭ.ާ އެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ

ކޮންމެހެން ކިހިނެއްތޯ.ާ ހުރީާ ވ ހަކަތައްާ އެބޭފުޅުންެގާ މީެގކުރިންާ ެވރިކަންާމަސައްކަތްކުރަން.ާ ވެސްާ

އަޅުަގ އެހެންވީމ ،ާ ކަމެއްކުރެވޭކަށް.ާ ނެތޭާ ނޫނިއްޔަކ ާ ާނޑުގެާވައްޓ ލައިެގންާ  1505ވ ހަކައަކީާާާ

މަލްާކޮށްލަމ ތޯއޭާތަފ ތުާޚިޔ ލުފުޅުތައް.ާވެރިކަންާަވއްޓަންާމަސައްކަތްކޮށްލުންާއަޅުަގނޑުމެންާތަޙަން

ޒ ތުަގއިާމައްސަލައެއްނޫން.ާއެކަމަކުާާނޫނިއްޔ ާވެރިކަންާޒިންމ ދ ރުކުރުވަންާމަސައްކަތްކުރުމަށްާއޭެގ

ކުރަމ ތޯއޭ.ާ މިކަންާ މިންަގނޑުތަކަކ އެކީާ ރިވެތިާ ޙުދޫދުތަކަކ އިާ އަޅުަގނޑުމެންވެސްާ

ބަލަ އެބަާ ހަމަާ ނޫނީއަޅުަގނޑުމެންވެސްާ އެކަނިތޯާ މިހ ރުާ ރުއްސަވ ާާާާންޖެހޭާ އެކަނިތޯާ ކުރިންާ

އިން ކޮބައިތޯާ ދަނީ.ާ ކަންތައްތައްާ ތެރޭތަންތަނަށްާ ާާތިޚ ބުެގާ ބަޖެޓަކ ނުލައި  1510ކޮނެދީފައިހުރިާަގއިާ

ުއފައްދ ފައިާ ބައްލަވ .ާ ހިންަގވަާ އުފައްދަމ ާ މިސުވ ލުާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުމެންވެސްާ ފަޅުތައް.ާ

ރަނަގޅުވ ނެއަޅުަގނޑު ހަމަާ މަޢޫޟޫޢަކަށްާމެންާ މިއޮންނަާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުެމންާ ކަންނޭނެގާ

އަނެކަ ެއކަކުާ ޒ ތީޮގތުންާ ައޅުަގނޑުމެންާ މިކިޔަނީާވ ހަކަދަްއކ ފައިާ ހަމަާ ދިމ ނުކުމ ތޯއޭ.ާ ކ ާ

މެންބަރުންނޭ. ޢިއްޒަތްތެަެރިާ މަޖިލީހުެގާ ާާާާރައްޔިތުންެގާ މި އެންމެާމިއީާ އޮތްާ ދައުލަތުަގއިާ ދިވެހިާ

ކަންތައްތަްއާާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ދެއްކީމަާ ނަމޫނ ާ މިތަނުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަޖިލީސް.ާ  1515ވަރުަގދަާ

ބަހު މިކުރ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއޮންނަނީ.ާ ކަންތައްތައްާާކުރެވެންާ ރައްޔިތުންެގާ ތެރޭަގއިާ ސްެގާ

ތުންާޙައްލުެވެގންވެސްދޭ.ާއެކަމަކުާޤަރ ރެއްާފ ސްކުރިޔަސްާއަދިާއެހެންކަމެއްާފ ސްކުރިޔަސްާދައުލަ

ޢަމަލުނުކުރ  މަްއޗަށްާ އެީއާާއޭެގާ ނޫން.ާ މައްސަލައެއްާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ އެއީާ ކަމަށްވަންޏ ާ

ާކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާޑިމޮކްރަސީާހަޖަމްކުރ ާޮގތް.ާޝު
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ހިންުގމަށްާާދިއްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ދައުލަތްާ ހުންނަވައިެގންާ އިސްބޭފުޅަކަށްާ ޕ ޓީެގާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ތަންކަމުގައިާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާއަޙްމަދުާސަމީރު ހިނަްގންޖެހޭާ ހުރިހ ކަމެއްާ މިއީާ އުނދަޫގކުރުވ ފައިާ ދެކެަވޑަިއެގންާޖެއްސުންކޮށްާ ާ

ފެންނ ނެ.ާާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ ކަންކުރަމުންދ ޮގތްާ ނިޒ މެއްަގއިާ މިއަދުާރިޔ ސީާ އެވ ހަކަާ

އެބޭފުޅުންާާާދެއްކީމަކައެއް ފަސޭހަެއއްނޫންާ އެހ ާ ައޅުަގނޑަކަށްާ ޤަބޫލެއްނުކުރ ނެ.ާ ރައްޔިތުންާ

 1525އެބޭފުޅުންެގާމައްސަލައެްއ.ާއެީއާާވަޒީރުކަންާނޫންާމަޤ މެއްަގއިާއުޅުްއވަންާނޭނިގެގންާއުޅުްއުވމަކީާާ

ާާ އަންނ ނީ ދެންާ އެހެނެަްނަމަވެސް،ާ މަްއސަލަެއއްނޫން.ާ 5ާާާާއަޅުަގނޑުެގާ ނުވަތަ 10ާާއަހަރުފަހުންާ

67ާާއަހަރުފަހުންާއެބޭފުޅުންނަށްާއެދުވަސްާހޯދަންާމަސައްކަތްކުރައްވަންވީ.ާއ ދެ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

އެންމެހަ ބަޔ ންކުރަނީާ ަގއިާ )ށ(ާ މ އްދ ަގއިާ ޖަމ ޢަތްތަކުެގާާވަނަާ މެދުަގްއޔ އިާ މީސްތަކުންެގާ އިާ

އަނެއްާ އެްއބަޔަކުާ އެކުވެރިކަމ އިާ އިޙްާާާމެދުަގއިާ އަލ ކުރުމ އިބަޔަކަށްާ ރޫޙުާ ،ާާތިރ މްކުރެއްވުުމެގާ

ދެމެހެްއޓެއްވުމަށްާާ އުސޫލުާ ބަލައިަގތުުމެގާ ތަފ ތުތައްާ ހުންނަާ ދެމެދުާ ތިމ އ ިއާ  1530އަނެކުންނ އިާ

ޕް އިޙްތިޖ ޖުާ ހ ސިލުކުރުމަށްޓަކައި.ާާމަސައްކަތްކުރ ށޭ.ާ އެމަޤްޞަދުާ އެބޭފުޅުންާ ފޮނުވަނީާ ރޮްގރ މްާ

އެކަންކަންާދިވެހިާރަްއޔިތުންެގާތެރެއިންާމިއަދުާއިރ ދަކުރެްއވިްއޔ ާފެންނަމުންާއެދަނީ.ާރައްޔިތުންާާ

ގޮވީމ ާދެންާނިކުންނ ނެޮގތްާމިހ ރާުާާާންާފަށަންާބުނިާކަންތައްާއަތަށްާޤަބޫލެއްނުކުރ ނެާތިލަދުންމަތި

ެގނެވިދ ނެ.ާާމިދަ ކަންތައްތައްާ ޮގތްޮގތަށްާ ފ ޑުފ ޑުާ މިމަޖިލީހަށްާ އަދިވެސްާ ފެންނަމުން.ާ ނީާ

ބަލަން.ާ ޖެހޭނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންވ ޮގތްވެސްާ ފަހުންާ ނަތީޖ ެގާ އޭެގާ  1535ެގނެސްެގންާ

މިސަރުކ ރުންާ ހަމަާ ެގންދ ނަން.ާ ކުރިއަށްާ ދަމަހައްޓ ާ ހެޔޮޮގތުަގއިާ މިސަރުކ ރުާ އިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާ

ާާރައްޔި ުއމުރުން ކުރަމުންދ ނީ.ާ ކަންތައްތައްާ ކޮށްދޭންޖެހޭާ ދ65ާާާޭތުންނަށްާ މީހުންނަށްާ އަހަރުެގާ

ހެލްތް ލިބެންޖެހޭާ ދިޔައިމަާ ހިފައިެގންާ ައއި.ޑީ.ކ ޑުާ އަދިާ ދެނީ.ާ ާޢިނ ޔަތްތައްވެސްާ

ބަިއވެރެއިންޝުއަ ާާންސްެގާ އެދަނީ. ލިބެމުންާ އެކަންާާއަހަރުވ30ާާާީސްާ ނުކުރެވި.ާ އޮތީާ އެކަންާ އިރުާ

ރަނަގޅަށްާާކުރެ ވަރަށްާ އެކަންާ ވަނީ.ާ އިހްމ ލުވެފަިއާ އެކަމުަގއިާ ބޭފުޅުންާ ތިއްބެވިާ  1540ްއވުމަށްާ

މެ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެ.ާ ބޭފުޅަކަށްވެސްާ އިންނެވިާ ކޮންާރިޔ ސަތުަގއިާ ންބަރުންާ

ގދ. ހިތަދޫއަށް،ާ ސ.މަރަދޫިއންާ ތިނަދޫއަށްސަރުކ ރަކުންތޯާ ފ.ަގްއދޫއިންާ މަޫގދޫއިންާާ،ާ

ކ.ލަންނި ބ.ދަދޫއަށް،ާ ތުލުސްދޫއަށް،ާ ހދ.މ ލެއިންާ އޭދަފުއްޓަށް،ާ ނާްާނޮޅިވަރަމްފަރުރަވަންދޫއިންާ

ހޯރަފުށިނާްާ ހޯރަފުށްޓަށް.ާ ހއ.ދިއްދޫއިންާ ފޮނަދޫއަށް،ާ ށ.މ ކަނޑޫދޫއިންާ އަދިާ ހދ.ކުޅުދުއްފުށްޓަށްާ

ބަދަލުކުރީާކޮންބަާާހއ.ދިއްދޫއަށް، އަތޮޅުެވރިކަންާ އާ.ެއއްތޯ.ާކޮންާހިސ ބެްއަގއިތޯމިއީާ  1545ައތޮޅުަގއިާާ.ާ

ވެރިކަންކުރ ާރަށްާދެބަިއކޮށްލީާކޮންހިސ ބަކުންތޯ.ާއެހެންވީމ ،ާމިހިރީާކަންތައްތައްާވިސްނ ލަންޖެހާޭާ

ދ ރުާޮގތެއްަގއިާާކަންތައްތައް.ާއެހެންވިަީމ ،ާިވސްނ ވަޑައިެގންާބައްލަވ .ާައޅުަގނޑުމެންނަސްާޒިންމ 
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ސިސްޓަމުެގ ޮގސްފަޕ ޓީާ ކުރަމުންާ ކަންތައްތައްާ ެވރިކަމުންާތެރެއިންާ އިާ

ފައިާާފައިބ ވަޑަިއަގންނަވަންޖެހުނީމ ާދެންާރައްޔިތުންެގާތެރޭަގއިާބޭނުންވ ޮގތަށްާކަންތައްތައްާކުރުވ 

ާާ އަތަށް އެންމެފަހުންާ މަެގްއާާއެކަންާ ސަލ މަތްކުރ ނެާ ރައްޔިތުންާ ެއކަމުންާ މިއުޅެނީާ ދެންާ  1550ގޮވީމ ާ

އަތޮ ނުވަތަާ ވެރިކަންކުރުންާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ަވކިާާހޯދަން.ާ ބަހައްޓަންޖެހޭނީކީާ ޅުވެރިކަންާ

ވަނަާމ އްދ ަގިއ14ާާާާރަށެަެއްަގއިާކަމަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީާބަޔ ންކޮށްފައިާނުވެއޭ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ބަޔ ންކުރަނީާދިވެހިރ އްޖޭެގާެވރިރަށަކީާމ ލެއޭ.ާދެންހުރިާހުރިހ ާރަށަކީވެސްާެއވަުގތަކުާސަރުކ ރުާ

ްއވުމުަގއިާބަދަލުތަްއާެގނެވޭނެާރަށްތައްާކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާާހިންުގމުަގއިާއުސޫލުންާެއކަންކަންާކުރެ

ައޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަދައްކ އިރުާ ކަންކަމ ެމދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރައިސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  1555ދެކެނީ.ާ

ދިއްދޫާ ކިހިނެއްތޯ.ާ ދިޔައީާ ކަންތައްތައްާ ޤ އިމްކުރުމުެގާ ޢަދުލުއިންޞ ފުާ އެބަޖެހޭާ ވިސްނ ލަންާ

ވ  މަސްއެޅިާ އެވ ހަކަާާރައްޔިތުންާ ކުރީާ އަނިޔ ެއއްތޯާ ކޮންފަދަާ ރައްޔިތުންނަށްާ އެާ ހަކަދައްކ އިރުާ

އެޓަރނީާ ބޭފުޅުންާ ތިއްބެވިާ މަޤ މުތަކުަގއިާ މިާދައުލަތުެގާއެންމެމަތީާ އޭރުަގއިާ ކީްއވެތޯާނުދެއްކީ.ާ

މަރުޙަލ ވެސްާާ ތަޙްޤީޤުެގާ ޢަދުލުއިންޞ ފެއްނެތިާ އެްއވެސްާ ބޭފުޅުންާ ތިއްބެވިާ އޮފީހުަގއިާ ޖެނެރަލްާ

މިތ ާާ ނުދަްއކ ާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަާ އަނިޔ ެގާ ދިންާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިއްދޫާ ކުރިއަނުދީާ  1560ކަޑައްތުާ

ތިބެނީއޭ.ާއެކަންކަންާތިބޭފުޅުންނަށްާއެނގިވަޑަިއަގންނަވ ތޯ.ާލިބުނުާއަނިޔ އަކީާކޮބައިތޯ.ާބަނދަރާުާ

ެގ މީހުންތޯާ ކިތައްާ ނުރުހުނީމ ާ ެއކަމ ާ ރައްޔިތުންާ އެހިސ ބުންާ ފެށުނީމ ާ ޖަލަށްާހަދަންާ ންޮގސްާ

އެމީހުންނަށާްާ މިއަދުވަނީާ އެމީހުންނަށްާ އަދިވެސްާ ނަތީޖ އިންާ ެއކަންތައްތަކުެގާ އަޅ ލީ.ާ

ޒިންމ ވަނީ.ާ އެކަުމަގއިާ ކޮންބައެއްތޯާ ނުވެފައި.ާ ސަލ މަތްާ ެގއްލުމުންާ ލިބިފައިވ ާ ނަފްސ ނީޮގތުންާ

ާާ ކ ކުތޯ ނޫނިއްޔ ާ ނަޝީދުތޯ.ާ ހުނ30ާާްމުޙަންމަދުާ ވެރިކަމުަގއިާ އަލްއުސްތ ޛުާާއަހަރުަގިއާ  1565ނެވީާ

ޖެހޭނާީާ ކަންތައްތަކުންާ ެއކުރަްއވ ފަިއވ ާ ޚިޔ ނ ތ އިާ ވެފައިވ ާ މިޤައުމަށްާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާ މައުމޫނުާ

އެބޭފުޅ ާޒިންމ ާވ ން.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާކޮންާޤ ނޫނެއްަގއިތޯާއޮތީާރައީސްާާ

ާާ ކޮންާޤ ނޫނެއްަގއިާނޫާޤ ނޫނުއަސ ސީއަކުވެސްާާމައުމޫނުެގާވެރިކަމުަގއިާކަތީބުންާލައްވ ފައިާއޮތީ.

ާާ ކުރީޒަމ ނުެގ އެންމެާ ކީއްކުރަންތޯާ އަދިާ ނެތް.ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަކުވެސްާ ފެހިާ ވަނ1932ާާާާަނެތް.ާ

ކުރިއަށްާާ ލައްވަިއެގންާ މީހުންާ އެމަޤ މަށްާ ެއކަމަކު،ާ ނެތް.ާ ޤ ނޫނުައސ ސީައކުެވސްާ  1570އަހަރުެގާ

ައޅު ހަމައެއ އެކުަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ ރައްޔިތުންނަށާްާެގންދަނީ.ާ ބޭނުންވޭާ ދަންނަވ ލަންާ ަގނޑުާ

އޮޅުވ ލުުމެގާބޭނުމުަގއިާމިފަދަާއެއްޗެހިތައްާލައިެގންާމިފަދަާކުއްލިާމައްސަލަތައްާހުށަހެޅުމުންާއޭެގާާ

ިވސްނ ަވޑަިއަގންނަވ ށޭާ ހަމަގައިުމވެސްާ ރަްއޔިތުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެވެގންދ ނީާ ނަތީޖ އަކަށްާ

ާާ އެްއޮގތްވ  އޮންނަނާީާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާ ެގންދެވުމަށްާ ކަމެއްކުރިއަށްާ މިމަޖިލީހުަގއިާ ޮގތުެގމަތީންާ
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ާާ ަގވ އިދު ަގވ އިދޭ.ާ މަޖިލީހުެގާ މަްއސަލަިއެގ73ާާާާރައްޔިތުންެގާ ކުއްލިާ ބުނަނީާ މ އްދ ަގއިާ  1575ވަނަާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ާވޯޓެއްާނެުގެމއްާނުވަތ73ާާާަނަތީޖ އަކީާކޮބަިއކަން.ާކުއްލިާމައްސަލަިއެގާނަތީޖ އަކީ

ސްކުރުމަށްާނުވަތަާއެނޫންވެސްާނިންމުންތަކެއްާނިންމުމެއްާނޯންނ ނޭ.ާއެމައްސަލައިެގާާޤަރ ރެއްާފ 

ބަހުސްއިންާދޭހަވ ނީާމެންބަރުންެގާޚިޔ ލުާމައްސަލަިއަގާހުރިޮގތޭ.ާރޮޒައިނ ެގާހުރިާޚިޔ ލުާހުރިޮގތްާ

އިރ ދ ކުރެްއވިއްާ ކަންކުރަްއވ ނީާ ސަރުކ ރުންާ އެނިމުނީ.ާ އެކަންާ ދެންާ ފެނިފައި.ާ އެހެންާމިއޮތީާ ޔ ާ

 1580ރައްޔިތުންނަށްާލ ބަޔ ިއާމަންފ ޔ ާލިބޭޮގތަކަށް.ާމިސަރުކ ރުންާކަންތައްާކުރަްއވ ޮގތްާދެންާޖެހޭނާީާ

ާއެބޭފުޅުންާބައްލަވަންާތިއްބަަވން.ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

މިހ ރުާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާާޝުކުރިއްޔ ާ ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑުާ ާާާ ދ އިރ ެގާާމިއަރުވަނީ، ަގުމާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާޔޫސުފަށްާމިވަުގތުާވަޑައިެގންާނެތް.ާއ ދެ،ާދެންާއަޅުަގނޑުާާ

 1585ާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާދ ންދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރިޔ ޒަށް.ާ

ާ

ރައީާދ ންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ މެންބަރާުާ`.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ ތުލުސްދޫާ ާސް.ާާއ ދެ،ާ

ޕެޓިޝަންަގިއާާާމުޙަްނމަދުާރިޔ ޒްާ ހުށަހެޅިާ ެގނައުމަށްާ ސަމ ލުކަމަށްާ މަޖިލީހުެގާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ އ ދަމްާ ާރޮޒައިނ ާ

މެާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޢިއްޒަތްތެރިާ ބަެއއްާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިދަނީ.ާ ބަހުސްކުރަމުންާ ންބަރުނާްާއަޅުަގނޑުމެންާ

އަނެއް އެއްރަށުންާ ދައްކަވައިފި.ާ ވ ހަކަފުޅުތައްާ ޖޯޝ އެކުާ އަތޮޅުވެރިކަންާާާާވަރަށްާ  1590ރަށަށްާ

ރަށަށްާ އަނެްއާ އޮފީސްާ އަތޮޅުވެރިކަުމެގާ ހުންނަާ އެރަށެްއަގއިާ ނުވަތަާ ދިޔުމަކީާ ބަދަލުވަމުންާ

އް.ާމީެގާހިތ މަޔަކީާބަދަލުކުރަންާމަސައްކަތްކުރުމަކީާއެއީާވޭތުވެދިޔަާތ ނަގއިެވސްާކުރަމުންދ ާކަމެ

މިއަދުާ ސަބަބުންާ ޢަމަލެއްެގާ މުޑުދ ރުާ އިންސ ނީާ ލ ާ ހިންިގާ ތިބެެގންާ ބަޔަކުާ އަޑީަގއިާ މީެގާ

އެރަށްރަށުެގާރަްއޔިތުންނަށްާަވރަށްބޮޑަށްާެގއްލުންވަމުންދ ކަން.ާއ ދެ،ާއަޚްލ ޤީާމިންަގނޑަކީާމިފަދާަާ

ޢިއްޒަތްތެރި ކަންކަން.ާ ހިފަހައްޓަންޖެހޭނެާ ބައެްއާާމަޖިލީހުަގއިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރައީސް،ާ ާ1595 

ޢިއްޒަތްތެރިާަވޒީރުންެގާޮގތުަގއިާތިއްބެވިާބޭފުޅުންާކުންފުނިތަކުެގާޗެއަރމަންކަމ ިއ،ާވަޒީރުކަމ އި،ާާ

މެންބަރު މަޖިލީހުެގާ ބަކްރައްޔިތުންެގާ ފައިސ ާ ޚިދުމަތުަގއިާާކަމުންާ ރައްޔިތުންެގާ ތިއްބަވ ާ ކޮށްެގންާ

އެ މިއަދުާ ނުދައްކަވ ާ އެީއާާވ ހަކަާ ނިދ ފައެއްނޫން.ާ ތިބީކީާ ރަްއޔިތުންާ ދެްއކީމ ާ އެވ ހަކަާ ބޭފުޅުންާ

އ  ބޭނުން.ާ ސުވ ލުކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ މިސ ލުތޯާ ރީތިާ ހެލްތާްާޑިމޮކްރަސީާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދެ،ާ

ބައްދ ާއިންޝުއަ މުސ ރައަށްާ ބަނޑުާ އަހަރުިވއިރުވެސްާ ދެާ ފަށައިަގންއިރުާ އޭރުާ ދިނުމަށްާ  1600ރެންސްާ

ެއކަންާާ އަޅުަގނއުސޫލުންާ މިއަދުާ ވަރަށްާާނުެވެގންޮގސްާ ެއކަންާ ފ ަގތިކަމ ެއކުާ ޑުމެންނަށްާ
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މ އުނދަޫގާކަމެއްާނޫންކަންާއަޅުަގނޑުމެންނަށާްާ މ ބޮޑަށްާ ެއއީކީާ ފަސޭހައިންވަމުންދޭ.ާއެހެންވީމ ،ާ

އެބައިނޭގ.ާއ ދެ،ާއަތޮޅުވެރިކަމަކީާބަދަލުކުރަންާޖެހިއްޖެާޙ ލަަަތެއްަގއިާމުޅިާރަްއޔިތުންނަށްާއޭެގާާ

އ ދެ،ާާމަ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމެއްކަމަށްވެސްާ ބަލުވ ންޖެހޭނެާ ލިބޭނެޮގތަށްާ ންފ ާ

ާާ މުއްޠަލިބު އިބްރ ހީމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ގއާ.ފަރެސްމ ތޮޑ ެގާ ކުރައްަވއިފިާ  1605އަތޮޅުެގާާޝ ރ ތްާ

ާާ ކިޔަމޭ.ާ މަރުޙަބ ާ އަޅުަގނޑުާ އެޮގތަށްވ ނަމަާ އެކަންާ ވ ހަކަ.ާ އުޅޭާ ބަދަލުކުރަންާ ދ ންދާޫާވެރިކަންާ

ާާ ތިރައްޔިތުން ރައްޔިތުންާ މ މެންދޫާ ރައްޔިތުން،ާ އަތޮޅުެގާާނިލަންދޫާ އެދިއެދިއޭ.ާ އެކަމަށްާ ހަމަާ ބީާ

ކިޔަމޭ.ާ މަރުޙަބ ާ އެކަމަށްާ އަޅުަގނޑުާ ެއޮގތަށްވ ނަމަާ އެކަންާ މިއީ.ާ ރަށްތަކޭާ ހުރިާ މެދުތެރޭަގއިާ

އޮފީސްާހުންނަާރަށަށްާބަޖެޓުެގާދެ،ާއަތޮޅުާއަޅުަގނޑަކަށްާހިެއއްނުވޭާއެކަންާއެޮގތަށްާދ ކަމަކަށް.ާއ 

އަނެއްާާ ރަށުެގާ އެނޭގކަމެއް.ާ ރައްޔިތުންނަށްާ ކޮންމެހެންާ އެއީާ ހޭދަވަމުންދ ކަންާ ބައެއްާ  1610ބޮޑުާ

ާާ އޮންނަ އެންމެނ9ާާާްއަތޮޅުަގއިާ އެއީާ ނުލިބޭކަންާ އޭެގމަންފ ާ ރައްޔިތުންނަށްާ ތަރައްޤީނުވެާ ރަށްާ

ނަމަާކުރިައށްއޮތްތ ަގއިާވޯޓެއްލައިފިނަމަާއެކަުމެގާާދަންނަކަމެއް.ާއަތޮޅުެގާވެރިކަންާބަދަލުކުރަންވެއްޖެ

އަތޮޅުވެރިކަންާާ މިހ ރުާ ރަށެއްަގއިާ މަދުާ ވަރަށްާ އެނެގމުންދ ނެ.ާ ރައްޔިތުންނަށްާ ޙަޤީޤަތްާ ތެދުާ

ފަދައިންާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންާ އ ދެ،ާ ބޭނުންވ ނީ.ާ ރައްޔިތުންާ ބަހައްޓަންާ

ކުރަ ކުރީަގއިާ ފިރިހެނުނާްާއަތޮޅުވެރިކަންާ ޅަދޮޅުާ ތަރަްއޤީވަމުންދިޔައީާ ނުވަތަާ  1615މުންދިޔައީާ

ކަތީބުކަމުަގއިާތިބިާރަށްރަށް.ާއެމީހުންެގާތެރޭަގއިާފުނިޖެހިފައިާހުރިާމައްސަލަތަކަކީާއޭރުާނުބެލާިާ

ވަރަށްާ ކުދިންނަށްާ ކިޔަވަމުންދ ާ އެރަށްރަށަށްާ ނުވަތަާ މީހުންނަށްާ ބޮޑެތިާ ވަރަށްާ މައްސަލަ.ާ ހުރިާ

ބޮ ރަްއޔިތުންެގާާލ އިންސ ނީާ އ ދެ،ާ އެބައިނޭގ.ާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ލިބިފައިވ ކަންާ އަނިޔ ތަްއާ ޑެތިާ

ހުންނާަާ އެތަނެްއަގިއާ ހަވ ލުކޮށްާ ހިންުގމ ާ ެއއަތޮޅެއްާ ފެއިލްވީމ ާ މެންބަރުކަމުންާ މަޖިލީހުންާ

 1620ބައިނޭގ.ާާވެރިައކަށްާޭއެގމަންފ އ ިއާފަިއދ ވ ޮގތްޮގތަށްާކަންކަންާކޮށްފައިވ ކަންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެާ

ާާ އަހަރުކުރިނ1ާާާްއ ދެ،ާއެހެންާޢިްއޒަތްތެރިާެމންބަރުންާވިދ ޅުެވއްޖެާރ ިވއްކ ާވ ހަކަ.ާއ ދެ،ާމީެގ

މައުމޫންާ ކ ކުތޯ.ާ އޮތީާ ހުއްދީފައިާ ފުޅިއަކަށްާ އެތައްހ ސްާ ހުއްދަތައްާ ރ ވިްއކުމުެގާ މ ލެތެރޭަގއިާ

ބުދުފަ ލަނޑ ިގރ ވަރުަގިއާ އ ދެ،ާ ވެރިކަުމަގިއ.ާ ސަރުކ ރުެގާާޢަބްދުލްޤައްޔޫމްެގާ ހަދަިއެގންާ ޅިއެއްާ

މައުމޫންާ ސަރުކ ރަކުންތޯ.ާ ކޮންާ ކުޅުނީާ ނ ޗަރަންީގާ ދުވަހުެގާ ހުކުރުާ މުޢައްސަސ ތަކުންާ ހުރިހ ާ

ކުރީެގާާ އ ދެ،ާ ފެތުރުމަށްޓަކައިާ ނަޞ ރ ދީންާ އ ދެ،ާ ސަރުކ ރުން.ާ  1625ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްެގާ

ބޭ އުޅުްއިވާ ކެމެރ މަނަކަށްާ އަރިހުަގއިާ އެކަންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ހިންިގާ މިކަންާ ފުޅަކު،ާ

ފަޅ އަރ ާެއކަމަށްާތަޙުޤީޤުކޮށްާނިންމިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަރިހުަގއިާުއޅުްއވިާކެމެރ މަނެއް.ާއަދިާ

އަޅުަގނޑުާާ އ ދެ،ާ ހީކުރަން.ާ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެކަމަށްާ ބޭބޭފުޅުންނަށްާ ތިޔައެންމެާ އެކަންާ
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މަރުކަޒު ޤުރުޢ ނ ބެހޭާ ކީރިތިާ ާާާާބިރެއްނުަގނޭ.ާ ކުރިއަށްއޮތްތ ަގއި ބުރ10ާާާިާއިރ ދަކުރެއްވިްއޔ ާ

ވިސްނުންާ ސަރުކ ރުންާ ލިބޭޮގތަށްާ ރައްޔިތުންނަށްާ މަންފ ާ އެކަުމެގާ ބަދަލުވެާ  1630އިމ ރ ތަކަށްާ

ެގންުގޅުްއވ ާވ ހަކަާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަޑުިއވިފައިާއޮތީ.ާެއހެންވީމ ،ާރައްޔިތުންނަށްާއޮޅުވ ލުމުެގާާ

މިދަްއކާ  މިތ ަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ނެކަމެއްނޫން.ާާާބަދަލުަގއިާ ރައްޔިތުންާ މިއަދުާ އެއީާ ވ ހަކަައކީާ

އޮތީ،ާާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ ދިުގކުރ ކަށް.ާ މ ވ ހަކަާ ނެތިންާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އަޅުަގނޑުމެންާނ ތަހުޒީބުކަމުންާތަހުޒީބުެގާތެރެއަށްާވެއްޓިފަޭއާމިއޮތީ.ާައޅުަގނޑުމެންާރައްޔިތުންެގާ

ސަރުކ ރެްއެގާއިޙްސ ސްތަކާ  ބަދަލުވަމުންދ ާ މިދަނީ.ާ ހިންަގމުންާ ސަރުކ ރުާ މިއަދުާ ވިންދ އެކުާ  1635އިާ

މަޖިލީހުގެާ ރައްޔިތުންެގާ އެނިގަވޑައިަގންނަވ ނެ،ާ ރައްޔިތުންނަށްާ ތިޔަާ ހިނގ ޮގތްާ ސަރުކ ރުާ

ހެލްތާްާ މިޤަބޫލުކުރަނީާ އުފަލ އެކުާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ އެނގިވަޑައިަގންނަވ ނެ.ާ މެންބަރުންނަށްާ

އަޅުަގނޑުެމންނަށްާއިންޝު މިހުރިހ ކަމެއްާ ބޯހިޔ ވަހިކަމ ާ ނިޒ މ ާ ދަތުރުފަތުރުެގާ އަރެންސްާސްކީމ ާ

މިދައްކަނީ.ާާ ވ ހަކަާ އަހަރެއްެގާ ެއންމެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ލިބިެގންދ ނެކަމަށް.ާ ކުރިއަށްއޮތްތ ަގއިާ

ާ ދިުގާ 30ާވޭތުވެދިޔަާ ާާ ދިުގާ ވޭތުވެދިޔަާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ 30ާައހަރުާ  1640އަހަރުާާ

އެހެންވީމ ،ާާކަންތައް އެނޭގކަެމއް.ާ އެންމެންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެއީާ ތަްއވަމުންދިޔަޮގތަކީާ

ރަްއޔިތުންެގާާ ތިޔަބޭފުޅުންނަކީާ މެންބަރުންެވސްާ ހޮވިަވޑަިއަގންނަވ ާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ

ެގންުގޅުއްވ ނީ، ތިޔަބޭފުޅުންާ މަޖިލީހުަގއިާ މިރައްޔިތުންެގާ މިންަގނޑަކީާ އަޚްލ ޤީާ ާމަންދޫބުން.ާ

ނަސޭހޙަތެއްެގޮގތުންާާ އަޅުަގނޑުާ ބަލައިަގންނ ނީ،ާ ރައްޔިތުންާ މިއަދުާ ކަންތައްތައްާ ތިޔަބޭފުޅުންެގާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ ތިޔަާ މަންދޫބުންެގޮގތުަގއިާ ތިބިާ ހޮވ ފައިާ ރައްޔިތުންާ ތިޔަލޮބުވެތިާ އޮތީ،ާ  1645ދަންނަވަންާ

ާއީސް.ާާމެންބަރުންާރައްޔިތުންނަށްާނަމޫނ ދައްކަވ ށޭ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަ

ާ

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއަޅުަގނޑުާމެންބަރުންނަށްާދަންނަވ ލަންާމަޖިލީހުެގާގަވ އިދުެގާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ޖަދުވަލ16ާާާާު ޙަވ ލ ދީފައިާ މ އްދ ަގއިާ މެންބަރަކ3ާާާުވަނަާ އެބައޮވޭާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ ަގއިާ

 1650ދަގޫވ ފަދަާއެްއެވސްާޢަމަލެއްކުރުން،ާބައެްއާމެންބަރުނާްާވ ހަކަދަްއކަވަމުންެގންދ އިރުާޭއނ އަށްާއުނ

ައޅުަގނޑުާާ އެހެންވީމ ،ާ އެބައޮތް.ާ ފ ހަަގކުރެވިފައިާ އަޅުަގނޑަށްާ ކުރައްވ ކަންާ ތަކުރ ރުކޮށްާ އެކަންާ

ނުކުރުމަށްާ އެކަންތައްާ ދަންނަވ ފައިާ ނަމ އެްއކޮށްާ ބޭފުޅުންެގާ ކުރައްވ ާ އެކަންތައްތައްާ މީެގފަހުންާ

ވ ހަ އުނދަޫގކުރަްއވ ކަމަށްވަންޏާ ދަންނަވ ނެާ މެންބަރަކަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ދަންނަވަން.ާ ކަާ

މިހ ރާުާ ައޅުަގނޑުާ ދެންނެވީ.ާ ވ ހަކަވެސްާ ދަންނަވ ނެާ އަޅުަގނޑުާ ނަމ ެއއްކޮށްާ އެމެންބަރެއްެގާ

 1655ާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދަށް.ާ
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ާ

އުޅޭނެޮގތަށްާާޑޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާަްތޮއް ކެއިމ ާ ރ ވޮނަދުލިާ އަށްޓަމަސްާ އ ދެ،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ ާ`.ާޝުކުރިްއޔ ާ

މިއަދުާއެމް.ޑީ.ޕީެގާމެންބަރުންާމިތ ަގއިާ"ބޫ،ާބޫ،ާބޫ"ާލަްއވ ާތިބީމ ާއަޅުަގނޑުާެއކަންާހަރުކަށިާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާޢަލީާވަޙީދު

ބަހުސްތަ ސިޔ ސީޮގތުންާ ކުށްވެރިކުރަން.ާ ނެތުނީމ ާާޢިބ ރ ތުންާ އިތުރުޮގތެްއާ ދެންާ ބަލިވީމ ާ ކުަގިއާ

ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ މައްސަލައެއްނޫން.ާ އެއީާ ފުމެންޖެހޭނެ.ާ ފުމޭހެންާ އަށްޓަމަސްާ  1660ހަމަާ

ާާ އެބަފެނެއޭ އ ދަކ ދައިެގމަތިންާ ހަމަާ މިއަދުާ ދައްތަ،4ާާާާބޭނުންވަނީ،ާ ކޮއްކޮ،ާ ޭގެގާ ރުފިޔ ާ ލައްކަާ

ޚިޔ ނ ތުެގާކޮޅުވެއްޓިތަކ އިާތެޔޮާފިހ ރަތަކ ާއެއްޗެހިާހުރާިާާާމ މައިންާފެށިެގންާވަންނަާބޭފުޅުންނ އި

މީހެއްެގާާބޭފުޅުންާއެބޭފުޅުންެގާއަިމއްލަާމަޞްލަޙަތުާދިފ ޢުކޮށްާ ެއންމެާ ނިކަމެތިކޮށްލ ާ ރައްޔިތުންާ

ރޯމ ދުވ ލުާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ މަސައްކަތްކުރ ތަން.ާ މިމަޖިލީހުަގއިާ ދިފ ޢުކުރަންާ ސަރުކ ރުާ

ފަޅަ މިއައީާިގރިފުށީާ ބޭލުމަށްފަހުާތިމަންނާ  އެްއޗެހިާ  1665ށްއެރިފައިާމައްޗަށްާނުކުމެ،ާމައްޗަށްއަރ ފައިާ

ކަނޑަށްާފައިބ ފައޭާނުވަތަާކަނޑުަގއިާފީނ ފައޭާވިދ ޅުވ ާރައީސަކުާހުރީމ ާމިއީާއަތޮޅުާއޮފީސްތަކ ާ

އަޅު ކޮންމެހެންާ މަްއސަލަލ ކަށްާ ކުއްލިާ ހައިރ ންވެ،ާ އުސޫލުންާ ބައްދަލުކުރ ާ ަގނޑުމެންާއެްއޗެހިާ

އަންހެނުންކަމަށްާ ެގއަށްވަދެާ ރޯމ ދުވ ލުާ ސަބަބަކީ،ާ އެއީާ އެކަންކޮށްފ ނެއޭ.ާ ހައިރ ންވ ކަށެއްނުޖެހޭ.ާ

އެހެންވީމ ،ާާ މިދަނީ.ާ ކަންތައްތައްާ ރ އްޖޭެގާ މިއަދުާ އެއުސޫލުންާ ފެނިދ ނެ.ާ ހަމަާ މައިދައިތަެވސްާ

ނަމުގައި ޑިމޮކްރެސީެގާ ކުރިންާ އެބޭފުޅުންާ ދަންނަވ ނީ،ާ ދުަވމުންޮގިވާާއަޅުަގނޑުާ މަުގމަތީަގއިާ ާ1670 

ފެނުނީމ .ާާ އުޅުްއވ ޮގތްާ ނަޝީދުާ ރަީއސްާ ލަދުަގންނ ނެއޭާ މިއަދުާ ސެސެކޯސޯާ މަބޫޓޫާ މުގ ބޭއ އިާ

ެމންބަރުނާްާ ދ އިރ ެގާ ތޮްއޑޫާ ިވދ ޅުވިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހޯރަފުށީާ އިްއޔެަގއިާ

ތަ މަޖިލީހަށްާ ޮގސްފައިާ ރަށްރަށަށްާ ރ އްޖެތެރޭާ މިއަީއާާމިއަންނަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ އްޔ ރުނުެވއޭ.ާ

ދެނެަގނެެގން.ާ އިޙްސ ސްާ ރަްއޔިތުންެގާ ފުނަދޫަގިއާ ފުނަދޫއަށްޮގސްާ ތައްޔ ރުެވެގން،ާ މިއަށްާ

ފުނަދޫެގާ ހީފުޅުވެދ ނެ.ާ އެހެންާ ޕެރެޑައިސްައށްދ ތީާ ވީކްއެންޑެްއަގއިާ ކޮންމެާ އެބޭފުޅ ާ  1675ފަހަރުަގއިާ

އެމް ފުނަދޫެގާ އެވިދ ޅުވަމުންދަނީާ ތިބިާރައްޔިތުންާ ފުނަދޫެގާ މީހުންނ އިާ ސަޕޯޓްކުރިާ .ޑީ.ޕީއަށްާ

މ ފަތާިާ މިލަންދޫާ ހިނގައިދިޔައިރުާ ެއކަެމއްާ އެރޭާ އެވިދ ޅުވަނީާ ބޭފުޅުންާ މިހުރިހ ާ ޒުވ ނުންނ އިާ

ހަދައިެގންާހަންނ ނުާއަންނ ނެކަމަށްާތ ރަބެރުންޖަހަންާތިބިާވ ހަކަ.ާފުލުސްާއޮފީހ ާއަޅުަގނޑުމެންާ

ފުލުހުންެގ އެހެންވީމ ،ާާާާބައްދަލުކުރިން.ާ ނުހިނަގއޭ.ާ ތަޙްޤީޤުކުރ ަވރުކަމެއްެވސްާ ވިދ ޅުވީާ އިންޗ ޖްާ

ރައްޔިތުންާާ ތުލުސްދޫާ ނުބައިކޮށްާ ރައްޔިތުންާ ފުނަދޫާ ދައްކ ތީވެާ ޓީވީންާ ތަޅުމުަގއިާ  1680މިމަޖިލީހުެގާ

ާނުބައިކޮށްާމިފ ޑުދެއްކުމުެގާމ ނައެއްނެތް.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާވ ހަކަައކީާޤ ނޫނ ާގަވ އިދެްއެގާތެރެއިންާ

ެއހެންވީމ ،ާ ެއކަންކުރަްއވ ށޭ.ާ ތެރޭަގއިާ ކުރ ށޭ.ާޖަވ ބުދ ރީވ ށޭ.ާވަކިާއުސޫލެްއެގާ ތިބަދަލުކުރަންޏ ާ
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މިޮގތަށްާމިކަންނުކުރީމ ާއަޅުަގނޑުމެންެގާދ އިރ ތަކުެގާއެބަާރައްޔިތުންެގާހަމަާބިރުަގނޭ.ާރަސްދޫެގާާ

ާާ އަޅުަގނޑުމެންެގ ސަބަބަކީ،ާ ބިރުން.ާ އެތިބީާ މިއަދުާ ކައުންސިލަރަކީާރައްޔިތުންެވސްާ ދ އިރ ެގާ

 1685އަޅުަގނޑ ާވ ދަކޮށްާބަލިވެފައިާހުރިާބޭފުޅެއް.ާމިހ ރުވެސްާދަތުރުފަތުރުކުރުމުެގާހަބުވެސްާުއކުޅަހަށްާ

ެއްއވެސް،ާާ އަނިޔ ވެރިކަމ އިާ އުސޫލަކުންާ މިފަދަާ އެހެންވީމ ،ާ އެއުޅެނީ.ާ ނުެގންދެިވެގންާ

އުސޫލުތަކަކުންާ ހައްދުފަހަނައަޅ ފަިއވ ާ ވެރިކަންކުރަމުންދ ތާީާލ އިންސ ނީކަމުެގާ މިސަރުކ ރުެގާ ާ

ތެޔޮާ ބޮޑެތިާ އަިމއްލަާ ހައިރ ންވަނީާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަދިާ ހިތ މަކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ެއއްޗެހިތައްާެގންުގޅުއްަވއިެގންާއެބޭފުޅުންެގާާ ފިހ ރަތަކ އިާބ ޖުތަކ އި،ާކޮޅުެވއްޓިތަކ އި،ާހެވީާލޯޑްާ

 1690ކުރ ާޚިޔ ނ ތްތެރިންާމިސަރުކ ރުާދިފ ޢުކުރަންާމަސައްކަތްކުރ ތީ.ާާވިޔަފ ރިއަށްާބުރަކުރަންާމަސައްކަތް

މީެގކުރިންާމަޖިލީހުަގއިާމިބޭފުޅުންނޭާޮގވީާޑިޮމކްރެސީެއކޭ.ާމިއަދުާކީކޭތޯާމިކިޔަނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާ

ޤައުމަށްާ ވ ހަކައަކީ،ާ ބޭނުންވ ާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ އަންތަރީސްވޭ.ާ ހައިރ ންވެާ ހަމަާ

ޙ ލަ ކަނޑ ލ ފައިާާޚ އްޞަާ މުސ ރަާ މުވައްޒަފުންެގާ ސަރވިސްެގާ ސިވިލްާ ވިދ ޅުވެާ ައއިކަމަށްާ ތެއްާ

ކޮބައިތޯާާ ފައިސ އަކުންތޯއޭ.ާ ކޮންާ ފައިސ އަކުންތޯޭއ.ާ ކޮންާ ބަދަލުކުރަނީާ އޮފީސްތައްާ އަތޮޅުާ

 1695ކުޅޭާމިވ ހަކަދެއްކުން.ާކޮބައިތޯ،ާެއކުއްލިާމައްސަލަާލީމަާއެބޭރުކުރީމ ާއެޮގވީާފިލްމުކުޅުނީއޭ.ާފިލްމު

މިއީާ މިލަްއވަނީ.ާ ބޫ"ާ ބޫ،ާ "ބޫ،ާ މިތ ަގއިާ ހެދީމ ާ ެވރިންނަށްާ ޕ ޓީެގާ ސިޔ ސީާ މީހުންާ

ހައިރ ންނުވ2ާާާޭފަތިސްހަނދުވަރުާާ އަޅުަގނޑުމެންނެއްާ ކަންނޭނެގ.ާ މަންޒަރުާ އަނެއްާ ެގާ

ފުމުނަކަސްާމިދައްކަންާބޭނުންާހުރިހ ާވ ހަކަެއްއވެސްާދައްކ ލ ނަން.ާ ކިތަންމެވަރަކަށްާއަށްޓަމަސްާ

ރ އްޖޭެގާާދެ ައއްޑުއަތޮޅު،ާ ވ ހަކަައކީ،ާ އަނެއްާ ބޭނުންވ ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ން،ާ

 1700އެންމެާތަރައްޤީވެފައިވ ާެއއްާއަތޮޅުކަުމަގިއވ ާއަަަދިާރ އްޖޭެގާއެންމެާބައިބޮޑުާއަތޮޅުެގާރައްޔިތުންާާ

އަ ޖަލްސ އެއްނޫނޭ.ާ ޕީ.އޭެގާ ޑީ.އ ރް.ޕީ،ާ ބޭްއވީކީާ ކުރީރޭާ ރަްއޔިތުންެގާާދަރުބ ރުޭގަގއިާ ްއޑުއަތޮޅުެގާ

އެމް.ޑީ.ޕީާާ މިތ ާ މެންބަރުންވެސްާ ައއްޑުއަތޮޅުެގާ ރޮއްވ ލ ފައިާ އެރަްއޔިތުންާ އިޙްސ ސް.ާ

ކުށްވެރިންާ ކައިރީަގއިާ އެއަރޕޯޓްާ ައއްޑުއަތޮޅުާ ހެވިދިލިެގން.ާ އެބަތިއްބަވ ާ މެންބަރުންވެސްާ

ކުރަމުންދަނީ ކަންތައްތަްއާ އިޙްސ …ބައިތިއްބައިެގންާ ރައްޔިތުންާ ޚުދުމުޚްތ ރާުާ.ާ އަޑުނ ހ ާ ސްާ

ހަޑިމުޑުދ ރުކަމ އެކުާާ މިބޭފުޅުންާ ބަިއންނަށްާ ވަކިާ މިދަންނަވަނީ.ާ އެހެންެވެގންާ މިއީ.ާ  1705ސަރުކ ރެކޭާ

އެހެންވީމ ،ާާ މިޖަމ ޢަތަކީ.ާ ޖަމ ޢަތެއްާ ހައްދުފަހަނައަޅ ފައިވ ާ އެހެންވީމ ،ާ ކަންތައްކުރ ކަން.ާ

ާާ ވ ހަކައަކީ، ބޭނުންވ ާ ދަންނަވ ލަންާ ަވއްޓ ލ ކަށެްއާާއަޅުަގނޑުމެންާ ސަރުކ ރެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނެއްާ

މޮޔައިނަށްާާ ވަުގންނޭ.ާ މީހުންނަކީވެސްާ އެހެންާ ހީވ ނެާ ަވަގށްާ ހީވަނީއޭ،ާ އެބޭފުޅުންނަށްާ ނޫޅެމޭ.ާ

ވެރިކަންާާ ޚިލ ފަށްާ ގަވ އިދ އިާ ޤ ނޫނ ާ މިރ އްޖޭަގއިާ މޮޔައިންނޭ.ާ މީހުންނަކީވެސްާ އެހެންާ ހީވ ނެާ
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ކޮންބަ މީހުންނަކީާ އައިާ ާާވައްޓ ލަންާ ނޮވެމްބަރު ސިއްކަޖެހިެގންޮގސްފަިއ3ާާާާއެްއކަންާ ފޮތުަގއިާ  1710ެގާ

ޤ ނޫނ އިާ މިދަންނަވަނީާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެކަމެއްނުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުމެންނެއްާ އެބައޮތް.ާ ފެންނަންާ

ިމޑްޓަރމްާ ވިދ ޅުވިާ ފަލްސަފ ަގިއާ ވަޢުދުެގާ ނަޝީދުެގާ ރައީސްާ ެއއްކަހަލަާ ތެރެއިންާ ަގވ އިދުެގާ

މިހ ރު މިހ ރުވެސް.ާާއިލެކްޝަންސްާ މިސަރުކ ރު.ާ ވަްއޓ ލ ނަމޭާ މިހ ރުވެސްާ ެގންނަވ ށޭ.ާ ެވސްާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ދެއްކިޔަކަސްާ އެހެންާ ސްޕިންކޮށްެގންާ ޢިބ ރ ތްާ ެއވ ހަކަާ އެހެންވީމ ،ާ

ރަްއޔިތުންނ ިއާާ ތުލުސްދޫެގާ ވ ހަކަައކީާ ބޭނުންވ ާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ  1715ހައިރ ނެއްނުވ ނެ.ާ

އިޙްާ ރައްޔިތުންެގާ ފެށުމެކޭ.ާފުނަދޫެގާ ހަމައެކަނިާ މިއީާ ބަިއވެރިވ ންޖެހެއޭ.ާ ސ ސްތަކުަގއިާ

އުޅުްއވަންޏ ާ މެންބަރެއްާ އަމިއްލަާ ރ.އަތޮޅުަގއިާ ބަދަލުކުރ ނެ.ާ ރަށްާ ވެރިކަންކުރ ާ ރ.އަތޮޅުެގވެސްާ

ެއހެންވީމ ،ާ އެބައޮތް.ާ މިބިރުވެރިކަންާ ދ އިރ އަކަށްާ ކޮންމެާ ހުރިާ މެންބަރެއްާ އަމިއްލަާ

އަޅުވަންާާޚުދުމުޚްތ ރުކަމ އެއްކޮ މަަގށްާ ހަމަާ މިސަރުކ ރުާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ މިކަންކުރ ތީވެާ ށްާ

ޙިމ ޔަތްކުރަންާ އެާ ބޭފުޅުންނ އިާ ފިއްލަވ ާ މިކަމުަގއިާ އެބަޖެހެއޭ.ާ މަސައްކަތްކުރަންާ  1720އަޅުަގނޑުމެންާ

އޮތީމައޭ.ާާ މަޞްލަޙަތެއްާ ކޮންމެހެންާ އަމިއްލަާ އެބޭފުޅުންެގާ އުޅެނީާ ބޭފުޅުންާ އުޅުްއވ ާ

މެންނަށްާއެނެގޭއ،ާތެޔޮާފިހ ރަތައްާެގންުގޅުްއވ ާބޭފުޅުންނަށްާހީވ ނެާއިސްކޮޅުންާބޮޑެތާިާއަޅުަގނޑު

މީހުންާސަރުކ ރުާވައްޓ ލަންާއުޅެނީއޭ.ާއެއީާއެބޭފުޅުންާރެއ ދުވ ލުާކުރ ކަަމކީާމިތ ނަގިއާއިންނަާ

ބޭފުޅުން ތިއްބަވ ާ ތެޔޮފިހ ރަާސަލ މަތްކުރުން.ާދެންާ އޮފީހަށްވަދެާ ލީޑަރުާ އެވިދ ޅުވަނީާާމައިނޯރިޓީާ ާ

އޮތްާ އޮފީހުަގިއާ ޖެނެރަލްާ ޕްރޮސެކިއުޓަރާ ބަދަލުކުރ ށޭ.ާ ބޭނުންވަނީާ ރަްއޔިތުންާ  1725މ ލެއަތޮޅުެގާ

ކޮޅުެވއްޓިާަމއްސަލަާތަޙުޤީޤުކުރަންވީނުންތޯާމ ލެއަތޮޅުާބޭފުޅުންެގާވ ހަކަާނުދައްކަވ .ާއެހެންވީމ ،ާާ

ހަމަ މިއީާ ވ ހަކައަކީ،ާ ބޭނުންވ ާ ދަންނަވ ލަންާ ރަނަގޅުާާާާއަޅުަގނޑުމެންާ ވަރަށްާ ޙަޤީޤަތުަގިއވެސްާ

ކުއްލިާމައްސަލައެކޭ.ާމިކަހަލަާމައްސަލަލީމ ާވަރަށްާރަނަގޅަށްާރައްޔިތުންނަށްާއެބަާއެނިގެގންދެއޭާ

ރައްޔިތުންެގާމަންދޫބުންނ ާެއންމެާމީހެއްެގާސަރުކ ރުާދިފ ޢުކުރަންއުޅޭާފަރ ތްތައް.ާއަދިާައޅުަގނޑުާާ

ާާ ތިިވދ ޅުވ  ބޭނުންވޭ،ާ މައުމޫންާދަންނަވ ލަންާ އެާ އަޅުއްވަނީާ މަރުކަޒުވެސްާ ޤުރުޢ ނ ބެހޭާ  1730ކީރިތިާ

ާޢަބްދުލްޤައްޔޫމް...

ާ

ޢިާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދެން،ާޝުކުރިއްޔ ާ މެދުކަނޑ ލަނީ.ާ މިޖަލްސ ާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ހިސ ބުންާ މެންބަރު.ާ ްއޒަތްތެރިާ

ާޖަހ އިރު.1ާޖަލްސ ާފަށ ނީާ

ާ1735 
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ާ

ފުރަތަމާަާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެންމެާ އަޅުަގނޑުާ ފަށަން.ާ ކުރިއަށްެގންދަންާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާ.`

ާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާބ ރަށުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޝިފ ޒަށް.ާާ

ާ1740 

ޮގތުަގިއާާ.ާޝުކުރިއްާعليكم ާاسالم ާބ ރަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާ މައްސަލައެްއެގާ ކުއްލިާ ިމއަދުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޔ ާ

ދިވެހިާާކެުވންާ:ވ ހަކަދެއްޝިފ ޒުާ ކޮންެމާ ބަލައިފިއްޔ މުންާ ޙަޤީޤަތަށްާ ޭއެގާ މައްސަލައަކީާ ބަޙުސްކުރެވެމުންމިދ ާ މިތަނުަގއިާ

އަހަރުަގއިވެސ30ާާާާްދިުގާާރައްޔތަކުވެސްާހިތ މަކުރ ނެކަެމއް.ާެއކަންާއެހެންާވ ންާއެޖެހުނީާފ އިތުވި

ތަރައްޤީވ ންޖެހޭާ އެއީާ އެކަނިާ ރަށްާ ވެރިކަންކުރ ާ އަތޮޅުާ އައީާ ފެންނަމުންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ދެކިެގންާާ ހުންނަންޖެހޭނީާ އިދ ރ ތަކެްއާ ހުރިހ ާ ކުރަންޖެހޭނީ،ާ ކަމެއްާ ހުރިހ ާ އެރަށުަގއޭާ  1745ރަށެކޭ،ާ

ލ  މިއަދުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ވެރިކަމެއް.ާ އަިއާ ދިވެހިރ އްޖެާާހިންަގމުންާ އުސޫލުންާ މަރުކަޒީާ

ތަރައްޤީކުރަންާފަށ އިރުަގއިާައޅުަގނޑުާހިތުންާއެާޮގތްާބަދަލުވ ނެ.ާއަޅުަގނޑުމެންާބޭނުންވ ާހުރިހ ާާ

ރަށަކަށްާއެރައްޔިތުންާބޭނުންވ ޮގތަށްާހުރިހ ކަމެއްާވެެގންދ ނެ.ާދެންާއަތޮޅުާއޮފީސްާބަދަލުކުރުމަކީާ

ެއކަނިާކުރަމުން ާއައިކަެމއްނޫން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާމިއަދުެގާސަރުކ ރުންާ

ރަްއޔިތުންތަކެއްާާ އެރަށެްއެގާ ނުކުރެވޭނެ.ާ އެރަށެްއަގއިާ ބޭނުންނުވ ކަމެއްާ ރައްޔިތަކުާ  1750ބޭނުންވޭާ

ކަުއންސިލަރާ އަތޮޅުާ އެރަށެއްަގއިާ ނޫނީާ ބޭނުންނުވ ނެކަމަށްާ އޮފީސްާ އަތޮޅުާ އެރަށުަގއިާ

ންޏ މުންާސަރުކ ރަށްވެސްާމަޖުބޫރުވ ނެާއަތޮޅުާކައުންސިލަށްާހުރެވޭނެާނުހުރެވޭނެކަމަށްާބުނ ކަމަށްވަ

ސަރުކ ރަށްާ ދޭންާ ޚިދުމަތްތައްާ އެާ އެއަތޮޅުންާ ހަމަޖައްސަދޭން.ާ އެކަންތައްތައްާ ތަނަކަށްާ

މުހިންމާުާ މިާ މަޝްވަރ ކުރެވެނީާ މިާ މިތަނުަގއިާ މިއަދުަގއިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ މަޖުބޫރުވ ނެ.ާ

ާާ  1755ހަމަާކުރީަގިއވެސްާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލ ޮގތަށްާބޭކ ރުާވ ހަކަތަްއާދައްކ ،ާާކަންތަކަށްވުރެާބޮޑަށް

އެކަކުާއަނެކެްއެގާޒ ތީާކަންތަކ ާބެހިާަވުގތުތައްާނަގ ލަމުންާމިދަނީ.ާމިކަމުެގާސިރިޔަސްާކަމަކަށްާ

ވިދ  މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތެދުފުޅެއް.ާ ވަރަށްާ އަލިއަޅުވ ލ ފައެއްނުވޭ.ާ ބޭފުޅަކުާ ޅުިވ،ާާއެްއވެސްާ

ދެންާށ.ފުނަދޫަގއިާމިހ ރުާެއާތަރައްޤީވެފައިާހުރިވަރަށްާެވރިކަންާބަދަލުކުރިާއަނެއްާރަށަކީެވސްާާ

ތަރައްޤީވ ންޖެހޭނެާރަށެއްކަމަށް.ާއެީއާވެރިކަންާކުރ ާރަށަކީާހަމައެކަނިާމިހ ރުާވެރިކަންާކުރަމުނާްާ

ތަނަކަށްވެއް ލިބޭާ ޚިދުމަތްާ އެކަނިާ ރައްޔިތުަުންނަށްާ ރަށުެގާ ތިބާޭާއަންނަާ ދެންާ އަތޮޅުަގއިާ  1760ޖިއްޔ ާ

އޭެގާާ ބޭނުންވ ކަމެއްނޫން.ާ އަޅުަގނޑުާ މިީއާ މަހުރޫމްކުރެވޭ.ާ އެބަާ އެކަމުންާ މީހުންާ ރަށްރަށުެގާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާާ ކުރަމުންދ އިރުާ ކަންތައްތަކެއްާ ހިންުގމަށްާ ސަރުކ ރުާ މިއަދުާ ބަދަލުަގއިާ

.ާިމއީާހިތ މަހުރިކަމެއް.ާއަޅުަގނޑުާހަަމާވަރަށްާާއިސްތިޢުފ އަށްާމިޮގވަނީ،ާެއކަމ ާނުރުހުންވ ާބަޔަކު
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ތިބެެގންާ މިތަނުަގއިާ ވ ހަކަާ ތިކަހަލަާ ބަދަލެއްނުކުރެވޭނެޭއ.ާ ވެރިކަމެއްާ މިބުނަނީާ އަސަރ ެއކުާ

ބޮޑުާ ހައިބަތުާ ބޮޑުާ ތެޅޭނެ.ާ ހިތްވެސްާ ކަރ ނެ،ާ މޭވެސްާ ެއނޭގާ އަޅުަގނޑަށްާ  1765ނުދައްކަވ ށޭ.ާ

ާާ އަށްާނިސްބަތްވ ާއެތައްާމެންބަރުންނެއްެގާޖީބުތަކ ިއ،ާޭގަގއިާވެރިކަމެްއާނިމިެގންދިޔަީއާޑީ.އ ރު.ޕީ

އެބ ރުތައްާާ މިއަދުާ އެއީ.ާ ވެރިކަމެއްާ ލިބިެގންދިޔަާ ޙަޒ ނ ާ ރުފިޔ އ އިާ ފުރޭވަރަށްާ ފޮށިތަކ އިާ ހުރިާ

ދޫވެ،ާފައިސ ތައްާނެތިދިޔައީަމާއެވ ހަކަތައްާދެއްކޭނެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިމަޖިލީހުަގއިާެއކަންތައްާ

ޚ ްއޞަކޮށްާނުކުރައްވ  ފ ހަަގކުރެވޭާ މެންބަރުންނަށްާ ބައެއްާ ޢިލްތިމ ސްކުރަމޭ.ާ އަޅުަގނޑުާ ށޭ.ާ

ޮގތުަގއިާާ މެނޭޖަރުންެގާ ކެމްޕޭންާ ކެމްޕޭންތަކުަގިއ،ާ ބޭނުންވޭާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ހަމަާ  1770އަޅުަގނޑުާ

ދެެގންާާއުޅުްއވ ފައިާއެކަމެއްާފެއިލްީވމަާދެންާއެކަމުންާރެކެންވެެގންާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާވަ

އެކަންތައްވެސްާާ ދެންާ ފެއިލްވީމަާ ކެމްޕޭންާ އެހެންނުހައްދަވ ށޭ.ާ މިދައްކަަވނީ.ާ ބަހަނ އެއްތޯާ ކޮންާ

ނުބައިާާ ރައްޔިތުންތަކަކަށްާ މަސަްއކަތްކުރ ށޭ.ާ ކުރިއަށްދެވޭތޯާ ދެންެވސްާ ބ އްވ ށޭ.ާ ހިތުަގއިާ

ނަގ ލަންާާ ަވުގތުތަކެއްާ ބޭކ ރުާ މިތަނުަގއިާ ަވއްދައިދީެގންާ މިާނުހައްދަވ ވިސްނުންތަކެއްާ ށޭ.ާ

ހަދަންާއަޅުަގނޑުމެންާ ތަނަކަށްާ ހުރިހ ާރައްޔިތުންނަށްާފައިދ ހުރިާ މަޖިލީހަކީާދިވެހިާ  1775ޢިއްޒަތްތެރިާ

ޙުދުާ އަޅުަގނޑުެވސްާ ބުނަންޏ ާ ެއއްޗޭކެާ މައްސަލައަށްާ މިކުއްލިާ މިައދުާ ހަމަގައިމުެވސްާ ބޭނުންވޭ.ާ

ެގާކޮންމެވެސްާރަށަކަށްވެސްާާބޭނުންވ ނެާއަޅުަގނޑުެގާދ އިރ ެގާއަތޮޅުާއޮފީސްާއަޅުަގނޑުެގާދ އިރ 

އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ެއހެންނަމަވެސް،ާ ނުކުރަންވީ.ާ ކީއްތޯާ ދ ން.ާ

އެާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ހުރިހ ާ އަތޮޅުެގާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ހުރެާ ެއތަނުަގއިާ އޮފީސްާ އަތޮޅުާ އަތޮޅުަގއިާ

 1780ކެއްނޫން.ާއެވ ހަކަާދައްކަންޖެހޭާސަބަބެއްވެސްާާޚިދުމަތްާލިބޭކަމަށްވަންޏ ާއެީއކީާމ ބޮޑުާމައްސަލަތަ

ޑިމ ންޑްކުރ ނެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންވެސްާ ނުލިބޭކަމަށްވަންޏ ާ ޚިދުމަތެއްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނެތް.ާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާރައްޔިތުންެވސްާޑިމ ންޑްކުރ ނެ.ާބަެއއްާައތޮޅުާއޮފީސްތަކުެގާހުންނަާރަށްރަށުަގިއާާ

ާާ އެާއަތޮޅަށް،ާއެާއަތޮޅުާވެރިކަންކުރ ާރަށަށްާެއކަނިާޚަރަދުކުރެޭވާާއަތޮޅުާބަޖެޓަކީވެސްާހަމަެއކަނި

ކަންތައްތަްއާާ ބ ރުންާ ނުފޫޒ އިާ އަތޮޅުެވރިންެގާ ބަެއއްާ ެއއީ.ާ ޙަޤީޤަތަކީާ ފެނިެގންދިޔަާ ތަނެއް.ާ

 1785ހިންގ ފައިާއޮތީާެއޮގތަށް.ާމިައދުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުެގާއިޙްލ ޞްތެރިާސަރުކ ރުންާކުރަމުންެގންދާ 

ާާ މުޅި ދުވަސްީވާާކަމަކީާ އުމުރުންާ ކަންތައްތަކެއް.ާ ލިބޭނެާ ލ ބަާ ހެވ ާ އޭެގާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ

އެބޭފުޅުންނަށްާ ދުވަހަކުވެސްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ލިބެމުންދަނީާ ެއާ އެބޭފުޅުންނަށްެވސްާ ދުވަހުާ

ކުރަ މަސައްކަތްާ ުގޅުވ ލުމުެގާ ރ އްޖެާ މުޅިާ ނިޒ މުންާ ދަތުރުފަތުރުާ ލުޔެކޭ.ާ މުންާހީވެސްނުކުރ ފަދަާ

ކަމެކޭ.ާާ އޮތްާ ނިންމ ފައިާ ކުރަންާ ދިުގރ ސްތ ަގއިާ މެނިފެސްޓޯަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއީާ އެދަނީާ

%ާ އިދ ރަކުރެއްިވއްޔ ާ އަހަރުތެރޭަގއިާ ފުރަތަމަާ ނިމެނީއޭ.60ާާާއެހެންނަމަވެސް،ާ ކޮށްާ  1790ވަރުާ
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ބި ރުދައްކަނީޭއާާއެހެންވީމަ،ާސަރުކ ރުންާކަެމއްާނުކުރެވޭާކިޔަިއެގން،ާރަްއޔިތުންނަށްާސަރުކ ރުންާ

ކިޔަިއެގންާޑިމޮކްރެޓިކްާވެއްޓެއްަގއިާެގންދަންޖެހޭާކަންތައްތަކެއްާނޫނޭާކިޔ ާވ ހަކަދަްއކަވ ާބޭފުޅުންާ

ާާ ޑިމޮކްރަސީ މިދައްކަނީ.ާ ވ ހަކަެއއްތޯާ ބަޔަކ30ާާާުކޮންާ ނުެގނެސްެގންާ މިތަނަށްާ ީވއިރުާ އަހަރުާ

ދައްކަންފެށީމަާލަދުަގންނަންޖެހޭާކަމެއް.ާމިއަދުާމިތަނަށްާވަދެފައިާޑޮމިކްސަރީައކީާމިއީއޭާކިޔ ާވ ހަކަާ

ދިވެހިާ ބޭނުންާ ދަންނަވ ލަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ޮގވ ލަން،ާ ރައްޔިތުންނަށްާ މިއަދުާ  1795އަޅުަގނޑުާ

ކޮށްދެވޭނީާ މިޤައުމަށްާ މިއަދުާ ބަޔަކަށްާ ކިޔ ާ އޭާ ޑީ.އ ރު.ޕީާ ވިސްނ ލ ށޭާ މިއަދުާ ރައްޔިތުންާ

ާ.ާާކޮންކަމެއްތޯާއަިމއްލަާނަފްސަށްާސުވ ލުކޮށްލ ށޭ

ާ

އޮތްާާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ދަންނަވ ލަންާ ފުރަތަމަވެސްާ އެންމެާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ދައްކަވަމުންާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާއަޙްމަދުާޢީސ  ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލިމ ފަންނުާ މިތަނުަގއިާ  1800ވ ހަކަައކީާ

ޮއޅޭޮގތަށްާާާާޤ ނޫނުއަސ ސީން ބ ރުާ އޮތްާ ލިބިފައިާ ވެރިކަންކުރަންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީންާާ ކުށްވެރިކުރަމޭ.ާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަފުޅުާ ދެއްކިާ ޚިލ ފަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާ

ކައުންސިލަރުންާ އަތޮޅުާ ކައުންސިލަރުަުން،ާ ރަށުާ ދިމ ލަކުން،ާ ެއއްެވސްާ ޤ ނޫނަކުންާ އެްއވެސްާ

ނުކުރެ ވިދ ޅުިވާާޢައްޔަންާ ޚިލ ފަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާ ެއީއާ ވިދ ޅުވުމަކީާ ވިދ ޅުވިާ އެބޭފުޅ ާ ވޭނޭާ

ާާ  1805ވަނަާމ އްދ ަގިއާ)ޅ(ާަގއިާވަރަށްާސ ފުކޮށްާއެބައޮތ115ާާާޭވިދ ޅުވުެމކޭ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިވެސް

ވަރަ އުފެއްދޭނެކަންާ މަޤ މުތައްާ ބޭނުންވ ާ ހިންަގންާ ވެރިކަންާ އެބޭފުޅ ާ ށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ

ކައުންސިލަރުންާ އިންތިޚ ބަކުންާ ރަްއޔިތުންެގާ އެވިދ ޅުވ ާ ދެންާ ވިދ ޅުވެފައި.ާ ސ ފުކޮށްާ

ލ މަރުކަޒީާުއސޫލުންާ ހަދަންޖެހޭާ ދަށުންާއަޅުަގނޑުެމންާ ޢައްޔަންކުރ ވ ހަކަާއޮތީާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ

މެާ މަޖިލީހުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އަދިާ ޤ ނޫނުާ އެާ ޤ ނޫނުަގއޭ.ާ ހިންުގމ ބެހޭާ ންބަރުނާްާއަތޮޅުތައްާ

އެބައޮތޭާާ ފުރުޞަތުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ ެއހެންވީމަ،ާ  1810ފ ސްކުރަްއވ ފަެއއްނެތޭ.ާ

ޢައްޔަންކުރ ާާ އިންތިޚ ބަކުންާ ރަްއޔިތުންެގާ ދަށުންާ މ އްދ ެގާ މިދެންނެވިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ

ބ  ބޭތިއްބުމުެގާ ކައުންސިލަރުންާ މަޤ މެއްަގިއާ ސިޔ ސީާ ޢައްޔަންކުރަންދެންާ ރު.ާާކައުންސިލަރުންާ

އޮފީސްާ އަތޮޅުާ ރަށެްއަގއިާ ވ ހަކައަކީ،ާކޮންމެާ ައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާއޮތްާ ދެވަނަާވ ހަކައަކަށްާ

ރައްޔިތުންނަށްާ މުަވްއޒިފުންނަށްާ ތިއްބަވ ާ އިސްކޮށްާ އޮފީހުަގއިާ އަތޮޅުާ ެއާ ހުރިކަމުަގިއވިޔަސްާ

 1815ޅުެގާދެންތިބިާރަްއޔިތުންެގާާޚިދުމަތްކުރ ނެާފުރުޞަތުާއެރަށެއްެގާރަްއޔިތުންާނުދ ކަމަށްވ ނަމަާއެއަތޮ

ސުލްޙަވެރިކަމ ެއއްކޮށްާާ އޮފީހެއްާ އެާ ކަެމކޭާ ލަޒިމްކުރ ާ މަޖުބޫރުވ ނޭ،ާ ސަރުކ ރަށްާ ޙައްޤުަގއިާ

ބަހައްޓަިއެގންާރަްއޔތިތުންނަށްާޚިދުމަތްދެވޭާތަނަކަށްާބަދަލުކުރުމަކީ.ާެއއީާއެްއވެސްާއަތޮޅެއްަގިއާާ
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ން.ާމީހުންާދިރިއުޅެނީކީާއެރަށުަގއިާއެކަންޏެއްނޫން.ާއޮތީކީާއަތޮޅުާވެރިކަންކުރ ާރަށްާއެކަންޏެއްނޫ

ދެރަށުންވެސްާާ މިާ ބެހޭޮގތުންާ މިކަމ ާ ބޭނުންާ ދަންނަވ ލަންާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ

 1820އަޅުަގނޑަށްާލިބިފައިާހުރިާމަޢުލޫމ ތުެގާމައްޗަށްާބުރަވެާއެްއޗެއްާދަންނަވ ކަމަށްވަންޏ ާއަޅުަގނޑަށްާ

ދެރަށުަގއިާ މިާ މިާދެންނެވޭނީާ ވ ހަކަ.ާ ށ.ފުނަދޫެގާ ތުލުސްދޫއ އިާ މިދަންނަވަނީާ އަޅުަގނޑުާ ވެސް،ާ

ދެރަށުެގާރައްޔިތުންެގާތެރެއިންާބަޔަކުާނުކުމެާމިސަރުކ ރުންާއެާއޮފީސްާހިންުގމަށްާއިސްކޮށްފަިއާާ

ހިންެގންާ އޮފީސްާ އަތޮޅުާ ހުރަސްއަޅައިާ މަސައްކަތަށްާ އެބޭފުޅުންެގާ ބ ލ ިއާ ރަށުންާ ވެރިންާ ހުރިާ

ާާ އޮފީސްާާނެތިެގންނޭ އަތޮޅުާ ވެރިކަމުަގއިާ ނިިމެގންދިޔަާ މިާ މީެގކުރީ،ާ ދެންާ ބަންދުކުރަންޖެހުނީ.ާ

ރަްއޔިތުންނަށްާ ޯގނ ކުރީމަ،ާ އަނބިންނަށްާ މީހުންެގާ ބޭފުޅުންާ ތިއްބެިވާ ޙަވ ލުވެާ  1825ހިންުގމ ާ

ފަދައިންާ އަނިޔ ކުރ ާ ެގނެސްާ ރައްޔިތުންާ ނުރުހުންވީމަާ އެކަމ ާ ރައްޔިތުންާ އަނިޔ ވެރިވީމަާ

ރަްއޔިތުންނަށާްާަގދަބަދަވި ބަހައްޓ ،ާ އޮފީސްާ އަތޮޅުާ ބަހައްޓ ،ާ ވެރިމީހ ާ އެާ އެތަނުަގއިާ ކަމުންާ

ިމޮގތަށްތޯއޭާ މަރުވެ،ާ އަނިޔ ަގއިާ މީހުންާ ޖަލުަގިއާ ޖަލަށްލައި،ާ ބަޔަކުާ އެތައްާ އަނިޔ ކޮށްާ

އެޮގތަށްާ މިސަރުކ ރަކުންާ ވ ހަކަފުޅަކީ.ާ ތިވިދ ޅުވ ާ ެއއީތޯޭއާ ކަންތަްއކުރަންވީ.ާ ާާއަޅުަގނޑުމެންވެސްާ

އެހެންާ ތިބިާ އެއަތޮޅުަގއިާ ދެންާ ނުރުހުނީމަާ ރައްޔިތުންާ ބޭނުމެއްނުޭވ.ާ  1830ކަންތައްކުރ ކަށްާ

ޚިދުަމތްދޭންާ ެގންޮގސްެގންާ އޮފީސްާ އަތޮޅުާ އެާ ތަނަކަށްާ ދެވޭނެާ ޚިދުމަތްާ ރައްޔިތުަުންނަށްާ

ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަކީ.ާ މިކުރ ާ މިައދުާ މިސަރުކ ރުންާ އެއީާ މަޖުބޫރު.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ޮގތަކަށްވެސްާޤަބޫލެއްނުކުރަންާރައްޔިތުންނަށްާޚިދުމަތްދޭންާމިސަރުކ ރުންާމިކުރ ާމަސައްކަތަށްާއެއްާ

ެއރަށުަގިއާާ އެކަންާ ހުރަސްއަޅ ާ ނުކުމެާ ބަޔަކުާ މަޤްޞަދަކަށްޓަކައިާ ސިޔ ސީާ ހުރަސްއަޅ ،ާ ބަޔަކުާ

ޯގހެްއކަމަކަ އެއީާ ބަދަލުކުރުމަކީާ އެކަންާ ރަށަކަށްާ އެހެންާ ނުެވެގންާ ެއކަމުެގާާކުރެވޭނެޮގތްާ  1835ށް.ާ

ެއީއކަމަށްާ ބޭކ ރުކޮށް،ާ ަވުގތުާ މަޖިލީހެުގާ ހުށަހެޅިާ ޕެޓިޝަނެއްާ މަޖިލީހަށްާ މިާ ސަބަބުންާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތުަގއިާ މަޖިލީހެއްެގާ ރައްޔިތުންެގާ ޒިންމ ދ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ލިބިފައި އަޅުަގނޑަށްާ ޤަބޫލެްއނުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ެއީއކަމަކަށްާ ހުރިާމަސައްކަތްކުރަންވީޮގތަކީާ

ކެރިދ ނެާ ދަންނަވަންާ ަވރަށްާސ ފުކޮށްާ އަޅުަގނޑަށްާ ދަންނަވ ކަމަށްވަންޏ ާ ބުރަވެާ މަޢުލޫމ ތުތަކަށްާ

 1840މިާދެާދ އިރ އަށްާނިސްބަތްވ ާޑީ.އ ރު.ޕީެގާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންާއަޑީަގއިާތިބެެގންާ

ޖެއް ިމސަރުކ ރަށްާ ނެރެެގންާ ވަކިބަޔަކުާ މަޤްޞަދަކަށްޓަކަިއާ ސުންކުރުުމެގޮގތުންާސިޔ ސީާ

ހަމާަާ މިއީާ ދަންނަވ ކަމަށްވަންޏ ާ އުސޫލުންާ މިދެންނެވިާ ެއހެންވީމަ،ާ ބަންދުކުރީ.ާ އަތޮޅުއޮފީސްާ

އަޅުަގނޑުމެންާހަމަާމިސަރުކ ރުންާއެއްެވސްޮގތެއްާނެތިެގންާކުރިކަމެއްާރަްއޔިތުންނަށްާައނިޔ ވެރިާާ

ަގ ކުރިޮގތަށްާ ކަންތައްާ ސަރުކ ރުންާ ނިމިދިޔަާ މަރ ާާނުވ ންެވެގން.ާ ތަޅ ާ ރައްޔިތުންާ ދަކަމުންާ
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އެކަމަކުާާ ކުރެވިދ ނެ.ާ މިސަރުކ ރަށްވެސްާ ެއކަންާ ބަހައްޓައިެގންާ އެތަނުަގިއާ އޮފީސްާ  1845އަނިޔ ކޮށްާ

ރަްއޔިތުންެގާާ ނިމުމަކަށްެގނަސްާ ެއކަންތައްތައްާ ވެރިކަމަށްައއީާ ައއީކީ،ާ ވެރިކަމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އަކަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންއޮތްާވ ހަކަައކީާވަރަށްާާރުހުމ އެއްކޮށްާވެރިކަންކުރަން.ާއަނެއްާވ ހަކަާ

އަތޮޅުއޮފީސްާ ށ.އަތޮޅުާ ވިދ ޅުެވއްޖެ،ާ މިތ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މިލަންދޫާ ސ ފުކޮށްާ

ބޭނުންވިޮގތަށްާާ މެޖޯރިޓީާ ބޭނުންެވެގންނެއްނޫން.ާ މެޖޯރިޓީާ ރައްޔިތުންާ ށ.އަތޮޅުާ ހުރީކީާ ފުނަދޫަގއިާ

މީެގާާ ކުރިނަމަާ މިލަންދޫަގއި.ާާއެކަންާ ހުންނ ނީާ ައތޮޅުއޮފީސްާ ކުރީަގއިާ އަހަރެްއެގާ  1850އެތައްާ

މެޖޯރިޓީާ އަތޮޅުެގާ ރުހުމ ާ ރަްއޔިތުންެގާ ކުރެވިފަިއއޮތީކީާ އެކަންާ ކުރީަގއިާ މީެގާ އޭެގމ ނަައކީާ

ައޅުަގނޑުާާ ބަލަިއެގންނެއްނޫނޭ.ާ ލުއިފަސޭހައަށްާ ފަސޭހައަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ބޭނުންވ ޮގތަކަށްނޫނޭ.ާ

މިމަ މުސްތަޤްބަލުަގިއާާގޮވ ލަން،ާ ކުރިއަށްއޮތްތަނުަގއި،ާ ދަށުންާ ޤ ނޫނެއްެގާ ހެދޭާ ޖިލީހުންާ

ކޮންމެާާ އަތޮޅުއޮފީސްތަްއާ އެކަނ5ާާާްރ އްޖެތެރޭެގާ އުސޫލުންާ ބަދަލުވ ާ ރަށަކަށްާ އަހަރަކުންާ

ެއރަށެއްެގާާ ފަސޭހަތަކެއްާ ބައިވަރުާ ވަރަށްާ ރަށެއްެގާ ހުންނަާ އަތޮޅުއޮފީހެއްާ  1855ކުރިއަށްެގންދަން.ާ

ޒަމ ނުަގިއާާރައްޔިތުންނަ ވެއިތުވެދިޔަާ މިާ މަޝްރޫޢުތަކެއްާ ހުރިހ ާ ތަރައްޤީެގާ އެބަލިބޭ.ާ ށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރިއަށްޮގއްސައޮތީ.ާ އަމ ޒުކޮށްެގންާ ރަށަކަށްާ ހުރިާ އަތޮޅުއޮފީސްާ ވަރަށްބޮޑަށްާ

އަތޮޅުއޮފީސްާާ މިޖެހެނީާ މީހުންާ ރަށްރަށުެގާ އެހެންާ އަންނަހެން،ާ ސަލ ންޖަހަންާ މ ލެއަށްާ މިޖެހެނީާ

އެތ .ާހުން މަރުކަޒުހުރީާ ތަޢުލީމުާ އެތ .ާ ހުރީާ ހޮސްޕިޓަލްާ ސަލ ންޖަހަންދ ން.ާ ރަށްރަށަށްާ ނަާ

 1860 ސަރުކ ރުެގާހުރިހ ާއޮފީސްތަކެއްާހުރީާއެތ .ާފުލުހުންާތިބީާއެތ .ާ

ާ

ާލައ އިާާ`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާިމއަދުާހުށަހެޅިފައިވ ާމިާކުއްލިާަމްއސަާގަމުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޔޫޞުފްާ

އެއީކީާާާާ:ވ ހަކަދެއްކެުވންޢަބްދުލްޣަފޫރުާާ ބަދަލުކުރުމަކީާ ރަށަށްާ އަނެއްާ އެއްރަށުންާ އަތޮޅުއޮފީސްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ުގޅޭޮގތުންާ

ވަރަށްާ މައްސަލަަައަކަށްެވެގންމިއުޅެނީާ މިމައްސަލަާ މިއަދުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ މައްސަލަެއއްނޫނޭ.ާ

މެދުވެރިކޮށް ކަމެއްާ ާކުއްލިޮގތަކަށްާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާާާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ކުރީމައޭ.ާ  1865އެކަންާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާ ރަށަށް.ާ އަނެްއާ ރަށުންާ ެއއްާ ތަނެއްާ ދައުރުވ ންޖެހޭާ ހަމަާ އަތޮޅުއޮފީހަކީާ

އަތޮޅުއޮފީހަށްާަވޒީފ ަގއިާމީހުންާތިބެ،ާއެމީހުންނަށްާވ ނުވ ާނޭނިގާކުއްލިޮގތަކަށްާވަޒީފ ާދިއުމަކީާ

އަސަރެއް ވަރަށްބޮޑުާ ެއކަންެވެގންވ ނެާާާއެއީާ އެއީާ އެހެންކަމުން،ާ ކަމެއް.ާ ކުރ ނެާ ެއމީހުންނަށްާ

ޮގތެްއކަމަކަށްާއަޅުަގނޑަކަށްާނުފެނޭ.ާއެއީާވަކިކަމެއްާމެދުެވރިކޮށްެގން،ާވަކިކަެމއްާކޮށްެގންާނުވަތަާ

 1870ހެްއާާނުކޮށްެގންާއަތޮޅުއޮފީސްާބަދަލުކުރުމަކީާއެްއޮގތަކަށްވެސްާވެެގންވ ނެކަމެއްނޫން.ާއަދިާއަތޮޅުއޮފީ

ބަދަލުވެެގންދިއުމަކީާ މެދުވެރިކޮށްާ އެކަހަލަަަކަމެއްާ މުޢައްސަސ އެްއވެސްާ އެހެންާ ނޫންާސަރުކ ރުެގާ

މެންބަރާުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ހަކަފުޅުދެއްކެވިާ ދެންމެާ ޤަބޫލުކުރެޭވކަމެއްނޫން.ާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ
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ޅިފައިާއޮތުމަކީާވަރަށްާާވިދ ޅުވިފަދައިން،ާއަތޮޅުއޮފީސްތައްވެސްާދައުރުވ ާކަހަލަާުއސޫލެއްާކަނޑައެ

ތަރައްޤީެވެގންދ އިރުާ ެއޮގތަށްާ ސަބަަަބަކީާ އެއީާ ޤަބޫލުކުރެވެނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ މުހިންމުކަމެއްކަމަށްާ

ހަމާަާ ރަށަކީވެސްާ ކޮންމެާ ނުހުންނ ނެ.ާ ރަށެއްާ އެއްވެސްާ ހަމަާ ބޭނުންނުވ ާ ހަމަާ  1875ތަރައްޤީވ ންާ

ހަމަ ބަލ އިރުާ ބޭނުންވ ނެާރަށެއް.ާއެޮގތުންާ ާާތަރައްޤީވ ންާ އަހަރަކުންާނުވަތ5ާާާަާއަތޮޅުއޮފީސްތައް

ތިބ10ާާާި ެއއަތޮޅުއޮފީހުަގިއާ ކަނޑައެޅިެގންާ ހަމަާ ދ ނެކަންާ ރަށަކަށްާ މިވެނިާ އަހަރަކުންިވޔަސްާ

މުވަްއޒަފުންނަށްވެސްާއެނޭގކަމަށްވަނީނަމަާއެކަންާމ ބޮޑުާމައްސަލަައކަށްާނުވ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާާ

ސިޔ  ވަކިާ ވެަެެގންިމއުޅޭޮގތަކީާ ބަދަލުވ ންޖެހޭާމިއަދުާ ރަށަކަށްާ އެހެންާ ހުރީތީާ ފިކުރެއްާ ސީާ

އެހެންާ ބައެްއާ އެބަހުރިާ މައްސަލަތައްާ އެކަހަލަާ މިއުޅެނީ.ާ މައްސަލަައކަށްެވެގންާ  1880މައްސަލަާ

ރެޑްކްރޮސްެގާާ ފްރެންޗްާ ބަލައިލ އިރުާ ދ އިރ އަށްާ އަޅުަގނޑުެގާ މިސ ލަކަށްާ ދިމަދިމ ތަކުގައިެވސް.ާ

އަޅައިދިންާެގތަކަށްެވސްާފުރަތަމަާހަވ ލުކުރެވުނުާލިސްޓް،ާފަހުންާެގާފަރ ތުންާމުންޑޫާކަޅައިދޫއަށްާާ

ހަވ ލުކުރަންެވެގންާބެލިއިރުާސިޔ ސީާފިކުރުހުރިޮގތުންާކުރީަގާެގާލިބެންއޮތްާމީހުންނަށްާފަހުންާެގާ

އެއްޮގތަކަށްެވސްާާ ދިމ ވުމަކީާ މިހެންާ ކަންތައްތައްާ މިކަހަލަާ މެދުވެރިވެއްޖެ.ާ ނުލިބޭޮގތްާ

ހޮސްޕިޓަލްަގިއާާއަޅުަގނޑުމެން އެހެންމެާ ދެންހަމަާ ފަަަސޭހަކަމެއްނޫން.ާ ޤަބޫލުކުރަންާ  1885ނަށްާ

ތިބޭާާ ދޯނީަގއިާ އޮންނަާ ހޮސްޕިޓަލްަގިއާ ނުވަތަާ މީހ އަކީާ ިއންނަާ ދުއްވަންާ އެންބިއުލެންސްާ

ފަޅުވެަެރިންނަކީާަވކިާސިޔ ސީާފިކުރެއްެގާމީހުންވީމ ާކޮންެމހެންާއެކަންާމަނ ކުރުމަށްޓަކަިއާދޯނިާ

ެގންނަ މިހެނާްާމ ލެާ މިކަހަލަާކަންތައްތަްއާ ިމޖެހެނީ.ާ ެގންނަންާ މ ލެާ އެމްބިއުލެންސްާ ންާނޫނިއްޔ ާ

މިކިޔ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަދިާ ޤަބޫލުކުރެވޭނެކަމެއްނޫން.ާ ެއއްޮގތަކަށްެވސްާ ވެެގންދިއުމަކީާ

މިވ ހަކަ ައޅުަގނޑުމެންާ ތަކުރ ރުވ ނަމަާ ކަންތައްތައްާ މިބ ވަތުެގާ ކުރަމުންދ އިރުާ  1890ާހެޔޮވެރިކަެމއްާ

ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ބަޔަކު.ާ ކޮންެމވެސްާ ދައްކ ނެާ އެވ ހަކަާ ދައްކަންޖެހޭނެ.ާ

އަތޮޅުއޮފީސްތައްާބަދަލުކުރުމުެގާއުސޫލެއްާކަނޑަައޅ ާހަމަާއަތޮޅުއޮފީސްާއެއްރަށުންާއަނެްއާރަށަށާްާ

ކަ ފެންނަާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ހަމަާ އޮތުމަކީާ ޤ ިއމްކޮށްފައިާ އުސޫލެއްާ އަތޮޅުއޮފީސްާާބަދަލުކުރުމުެގާ މެކޭ.ާ

ައޅުަގނޑުާާ އެއީާ ކަމުަގިއވ ކަށްނުޖެހޭ.ާ މ ލެާ އެއީާ އަބަދުާ ރަށްވެސްާ ވެރިކަންކުރ ާ އެކަންޏެއްނޫންާ

ފަސްަގނޑު.ާާ އެންމެބޮޑުާ އޮތްާ ދިވެހިރ އްޖޭަގިއާ ެއއީާ ަގންާ ހައްދުންމަތީާ ދ އިރ ،ާ  1895ނިސްބަތްވ ާ

އެހެންވީމަ، ބަދަލުނުކުރަންވީ.ާ ވެރިކަންާ އެތަނަށްާ ހަމާަާާާކީްއވެެގންތޯާ ހުށަހަޅަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ

ހަމަާ ކަނޑައަޅ ،ާ އުސޫލެްއާ ބަދަލުވަމުންދ ޮގތަށްާ އަތޮޅުއޮފީސްތަްއާ ރަށްރަށުަގިއާ އެޮގތަށްާ

ޝުކުރިއްޔ ާާ ހަމަޖައްސަން.ާ ކަެމއްކަމުަގއިާ އޮންނަާ ބަދަލުވ ޮގތަށްާ ެއީއާ ރަށްވެސްާ ވެރިކަންކުރ ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ
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ާ1900 

ނުކުތ އެްއ.ާާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން ނިޒ މ ބެހޭާ ހުޅުމީދޫ،ާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ ިމހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ވެރިކަންކުރ ާާ މ ލެައކީާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ބޭނުންފުޅުވަނީާ ފ ހަަގކުރައްވަންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އަޅުަގނ އެކަންާ އެހެންވީމ ،ާ ފ ހަަގކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަކަމަށްާ އޮތްާ ޑުމެންާރަށްކަމަށްާ

ދ އިރ ެގާާ ހުޅުމީދޫާ މިއަރުވަނީ،ާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ނޯޓުކޮށްފައިާ ޔައުމިްއޔ ަގއިާ

 1905ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބު.

ާ

މިއަދަކީާާާހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ މިދިޔައަހަރުެގާ މިއަދަކީ،ާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުަުރިއްޔ ާ ާ.`ާ

އަހަރުެގ30ާާާާބައެއްބޭފުޅުންނަށްާވަރަށްާހިތްދަތިާދުވަހެއް.ާމިދިޔަާއަހަރުެގާމ ދަމ އަކީާމުޅިާރ އްޖެާާާކަދެއްކެުވންާ:އިލްޔ ސްާލަބީބުާވ ހަ

ޚުދުމުޚްތ ރުާވެރިކަމެއްާނިންމ ،ާޑިމޮކްރަސީެގާބިންގ ާއެޅިާދުވަސް.ާއެހެންވީމަ،ާހަމަާހިތްތަކަށްާ

ާާ ނުކުރެވޭނެ. ފުރެނ1ާާީކެތެއްާ އަާާއަހަރުާ އެހެންވީމަ،ާ ބޭނުންވަނީާމި.ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ  1910ޅުަގނޑުާ

އެޤައުމެްއެގޤައުމުތަކުަގއިޔޭެގާާދުނި އޮންނަާާާވެސްާ ބަދަލުކުރަންާ އެާ ވެރިކަންކުރ ރަށްވެސްާ

ޤައުމެާ ައވަށްޓެރިާ ައޅުަގޑުމެންެގާ މިސ ލަކަށްާ އެބަހުރޭ.ާ ބަދަލުކޮށްފައިާ ދަށުންާ އްކަމަށްާާއުސޫލެްއެގާ

ާާ އިންޑިޔ ވެސް، އަދިބަލަންޏ ާ އެބަހުްއޓޭމެލޭޝިއ ގަާާާޕ ކިސްތ ނުވެސްާ ރަށްާާާވެރިކަންކުރ ާާއިވެސްާ

ވެސްާއަތޮޅުާެވަެރިކަންކުރ ާރަށްާބަދަލުކުރ ކަށްާވަކިާޤ ނޫނެއްާއިާބަދަލުކޮށްފައި.ާއެޮގތުންާރ އްޖޭަގ

ހެދިފަ ާާއެާކަަގވ އިދެއްާ ެއހެންވީމ ،ާއެއިރެއްަގއި  1915އޮންނަާސަރުކ ރަކުންާރައްޔިތުންނަށްާދޭނާްާއްނެތް.ާ

ޚިދުމަތްތައް އެކަށޭނަބޭނުންވ ާ އެންމެާ ދޭންާ ރަނަގޅުާާ ާާާ ެއއަތޮޅު ދިނުމަށްޓަކައިާ އޮފީސްާޮގތެއްަގއިާ

ބަދަލު ރަށްާ ަމއްސަލަެއއްނޫންކުހުންނަންޖެހޭާ އެްއވެސްާ މިދަނޑިވަޅުަގިއާާރުމަކީާ އަޅުަގނޑުާ ާ.

ފ ހަަގކޮށްލަންާމުލަކުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޔ މީންާޢަބްދުލްޤައްޔޫމުވެސްާވިދ ޅުިވ،ާއަތޮޅުާާ

ަގމުާ ވ ހަކަދެއްކެިވާ ދެންމެާ މައްސަލައެއްނޫނޭ.ާ ބަދަލުކުރުމަކީާ އަނެއްރަށަށްާ އެއްރަށުންާ އޮފީސްާ

ޢިްއޒަ ޢަބްދުލްދ އިރ ެގާ ޔޫސުފްާ މެންބަރުާ ައނެއްރަށަށްާތްތެރިާ އެއްރަށުންާ ވިދ ޅުވިާ  1920ޣަފޫރުވެސްާ

އެާ ތެދުފުޅެއްާ އ ދެ،ާ މައްސަލައެއްނޫނެ.ާ ބަދަލުކުރުމަކީާ ކުރ ރަށްާ ކުރ ޮގތްާާއަތޮޅުވެރިކަންާ

އެމް އަޅުަގނޑުމެންާ ާާ.ޑީ.ޕީާމައްސަލައަކީ.ާ ކުރ އިރު ވެަެރިކަންާ ރ އްޖޭަގއިާ ސަރުކ ރެއްާ އެކަންާާެގާ

އެމް.ޑީ.ޕީާ ސަރުާކުރ ނީާ ޕީ.އޭެގާ ދެކޭޮގތަށް.ާ އެކަންާ ާކ ރުންާ ޑީ.އ ރު.ޕީއިންާައކުންާ ނޫނީާ

އެމް.ޑީ.ޕީޮގތަކަށްަްނޫބޭނުންވ  އެބޭފުޅުން،ާ ާން.ާ ސިޔ ސީޮގތުާ ހަމަާ ންާާއެކަންކުރ ޮގތްާ

ޙަޤީޤަތުަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ ހައްދަވަނީ.ާ ދެކޮޅުާ އެާ އެބޭފުޅުންާ އެކަމ ާ އެހެންވީމ ،ާ  1925ާާޤަބޫލެއްނުކުރ ނެ.ާ

ޤަބޫލު ހަމަާ މިމައްސަލަާއެބޭފުޅުންވެސްާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރަންޖެހޭނެކަމެއްކަމަށް.ާ މިކަންތަކީާ ކުރައްވ ާ
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ހަ ެއކަންާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރަށްވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ައޅުަގނޑުާާމަފުޅުކޮށްނދުހުށަހެޅުއްވިާ އަރުވަން.ާ

ފ.އަތޮޅުާާ ވެރިކަމުަގއިާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުެގާ މައުމޫނުާ ރައީސްާ ކުރީެގާ ބޭނުންވޭާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ

ާާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްާސ ފުވެާާލަންދޫއަށްާެވރިކަންާކުރ ރަށްާބަދަލުކުރީާކިހިނެއްތޯ.ނިމަޫގދޫއިންާފ

 1930ކުރަން.ާއަދިާޢިއްޒަތްތެރިާމިމަޖިލީހުެގާފ.އަތޮޅަށްާާއެނޭގނެކަންާައޅުަގނޑުާއެްއެވސްާޝައްކެއްާނު

އެއިރ2ާާާާުނިސްބަތްވ ާާ ޔަޤީންކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ އެނޭގނެކަންާ ެއކަންާ މެންބަރުންނަށްވެސްާ

އެާ ބިޑިާސަރުކ ރުންާ އެތައްބައެްއާ ކުރިއިރުާ ޭއެގތެރެއިންާކަންާ އަދިާ ކުޑަޮގޅިތަކަށްލ ާ ޖަލުެގާ އަޅުވ ާ

ާާ ދޫކޮށްފައި ދުނިޔެާ އައެތައްބަޔަކުާ އެކަމަކުދިޔަކަންވެސްާ އެނޭގ.ާ މިސަރުކ ރުންާާާޅުަގނޑުމެންނަށްާ

އަތޮޅުެގާާ ހުރިޮގތަކަށްާ ފައިދ ާ އެންމެާ ރައްޔިތުންނަށްާ ެއޮގތަކަށްނޫން.ާ އުޅެނީާ ކުރަންާ އެކަންާ

 1935ން.ާއެޮގތުންާައޅުަގނޑުާނިސްބަތްވ ާާބައްޓަންކުރަާާޚިދުމަތްތައްާދެވޭނެާޮގތަކަށްާއަތޮޅުާއޮފީސްތައް

އަ އެހެރީާއަްއޑުއަތޮޅުާ އޮފީސްވެސްާ ޕްރޮވިންސްާ ހިތަދޫގައި.ާ އެހެރީާ މިހ ރުާ ތޮޅުއޮފީސްވެސްާ

އޮފީ ޕްރޮވިންސްާ ާާހިތަދޫަގއި.ާ އަތޮޅުއޮފީހުންހުންނ އި، ހުރިާ އެއްާާާާނ އިހިތަދޫަގިއާ ޚިދުމަތްތަްއާ ދޭާ

އަތޮޅުާާ ދީފައިާ ޚިދުމަތްތައްާ އެާ އޮފީހުންާ ޕްރޮވިންސްާ ބަދަލުަގއިާ ދިނުމުެގާ ތިބެެގންާ ރަށެއްަގއިާ

މީދޫއަށްާބަދަލުކުރަންވެސްާއަޅުަގނޑުާޮގވ ލަން.ާައޅުަގނޑުާާޑުާނިސްބަތްވ ާހުޅުދޫސް،ާއަޅުަގނއޮފީ

ދިވެހިރައްޔިތުންާާ ހަމަާ ހުޅުމ ލެއަކީވެސްާ ބޭނުންވޭާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ މިދަނޑިވަޅުަގއިާ  1940އަދިާ

ފީހެއްވެސްާާއަތޮޅުާއޮނޫނީާރަށުާއޮފީހެއް،ާާދިރިއުޅެމުންދ ާރަށެއް.ާހުޅުމ ލޭަގިއވެސްާައވަށުާއޮފީހެްއާާ

ހުންނާަާ މ ލޭަގިއާ ލިބޭ.ާ އެބަާ ޚިދުމަތެއްާ ހުރިހާ  ބޭނުންވ ާ ރައްޔިތުންނަށްާ އެކަމަކުާ ނެތް.ާ

އަތޮޅުާއޮފީސްާާންމީާށަށްާބަދަލުަވމުންދޭ.ާމީަގއިާމުހިއެއްާައަވށުންާއަނެއްާައވަާާމިނިސްޓްރީތައްވެސް

ާާ ާާނޫނީ ާާރަށުާއޮފީހެްއާހުންނަާތަނެްއނޫން.ާރައްާާނޫނީާއެާމިނިސްޓްރީއެއް ާާޔިތުންނަށް ބޭނުންވ ާދޭން

ލިބި ރަްއޔިތުންނަށްާ ރައްޔިދޭޚިދުމަތްތަކެއްާ ޚިދުމަތްތަްއާ އެާ ލިބިދޭތޯ.ާ ޭއެގާތުންނަށްާ  1945ނަމަާ

ރަ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހިތ މަކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ބޭނުންވ ާމައްސަލަެއއްނެތް.ާ އްޔިތުންނަށްާ

މީޚިދުމަތެ ހުށަނޭޅީތީވެ.ާ މައްސަލަެއއްާ އޮފީސްާއްާނުލިބިެގންާކުއްލިާ ހުށަހަޅަންޖެހެނީާއަތޮޅުާ ަގިއާ

ދެ މިއީާއެންމެާރަނަގޅުޮގތްކަުމަގއިާއަޅުަގނޑުާ ބަދަލުވެެގނެއްނޫން.ާ ކެނީާރައްޔިތުންނަށްާހުރިތަންާ

ޚި ވ ހަކަދައްކ ލަންާާބޭނުންވ ާ މީަގއިާ އަޅުަގޑުމެންނަށްާ ހުށަހެޅިނަމަާ ނުލިބޭތީވެ،ާ ދުމަތްތަކެއްާ

 1950ޅުަގނޑުާޮގވ ލަނީާސަރުކ ރުންާރައްޔިތުންނަށްާޚިދުަމތްދޭންާތަންކޮޅެއްާފަސޭހަވީސް.ާއެހެންވީމ ،ާއަ

އަތޮޅުާ ކުރަންާ ޙ ާާކަންތައްތައްާ ޖެހިއްޖެާ ބަދަލުކުރަންާ ބަދަލުކުރ ލަތެއްގަާއޮފީސްާ .ާއޭނެއިާ

އަދިކުރަްއވ ށޭާއަޅުަގނޑުާސަރުކ ރަށްާޮގވ ލަން.ާއެޮގތުަގިއާތިބޭފުޅުންާހިތްހަމަާނުޖެހޭކަމަށްވަންޏ ާ
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މަޖި ޤ ނޫނެްއާމިޢިއްޒަތްތެރިާ ގަވ އިދެއްާ ބަދަލުކުރ ނެާ ހުށަހަޅުއްވަިއެގންާ ބިލެއްާ ލީހަށްާ

ާއެކުލަވ ލަްއވ ށޭ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ1955 

ާާާهللاކެލ ާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާޢަބްދު ދ ދިދެންމެއަކު އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެަެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ މެންބަރާުާ`ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާއިލްޔ ސްާާ

ާާދުކުރަން.ާެއީއާާވ ހަކައަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީާާދ ޅުވިލަބީބްާއެާވިާމައުސޫމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކަށްާާއްތަމިފަދަާކަންތައަޅުަގނޑުމެން

ބިލެއްާއެބަާބޭނުންވޭ.ާއެހެންނަމަވެސްާރައީސުލްޖޫމްހޫރިްއޔ ާޤ ނޫނެއްާއޮތަސްާޤ ނޫނެއްާނެތަސްާ

ޮގތަ ކަކަހިތުހުރިާ ާށްާ ވިދ ޅުވ އިރު،ާ ާންތައްކުރ ނެކަމަށްާ މ ނައަކީާ  1960ސްާާކޮބައިތޯވެބިލުތަކުެގާ

މުހި ލިބުނުާސުވ ލުކޮށްލަންާ ހިތ މައެްއާ ވަރަށްބޮޑުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އިްއޔެައކީާ އ ދެ،ާ ންމު.ާ

އ ދެ،ާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާންާއުޅޭާކުއްލިާމައްސަލަ،ާާދުވަހެއް.ާެއއީާމިއަދުާމިހުށަހެޅިެގ

މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފޮނަދޫާ އަދިާ އ ދަމްާ ރޮޒައިނ ާ ާާާާމެމްބަރުާ ސަލީމް، ެއާާޢަލީާ

ވެރިކަންކުރ ާރަށްާބަދަލުކުރުމ އިާާދެބޭފުޅުންެގާދ އިރ އަށްާނިސްބަތްވ ޮގތަށްާއެާދެދ އިރ އިންާއަތޮޅު

ލިބުނުާ ޤައުމަށްާ މުޅިާ ޖެހުނުކަމަކީާ ހުށަހަޅަންާ މައްސަލަާ ކުްއލިާ ހުށަހަޅ ފައިވ ާ  1965ުގޅިެގންާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ އެއީާ އ17ާާޮހިތ މަވެރިކަމެއް.ާ މ އްދ ަގއިާ ފިކުރުާވަނަާ ސިޔ ސީާ ންނަޮގތުންާ

ތަފ ތުކުރ ކަށްނުޖެ ރަްއޔިތުންނަށްާ ހުރެެގންާ ޚިލ ފުވަކިޮގތަކަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާ އެއީާ ކަމެއް.ާހޭ.ާ

އެހެންނަމަވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިފެންނަނީާސިޔ ސިާފިކުރުާވަކިޮގތަކަށްާހުރީތީވެ،ާސަރުކ ރުންާ

ލަައކީާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާއިްއޔެާހިތ މަވެރިާބޮޑުާތަފ ތުާކުރުމެއްާެގނަިއކަން.ާއެއީާަމއްސަ

ޑި އަޅުަގނޑުެމންެގާ މިވަނީާ ާާދުވަހަކަށްާ ހަޔ ތުަގއި، ާާމޮކްރަސީެގާ  1970ާާކުރިައރަމުންާާާރޮުގންޑިމޮކްރަސީެގ

ާާ ބަދަލުވީތީ ކުރިއެރުންތަކެއްާ ފަހަތަށާްާއައިާ ކުރިއެރުމެްއާ އެތައްާ ހޯދިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ިއއްޔެ.ާ

ިއާާޮގތުންާއަޅުަގޑުމެންނަށްާލިބިދޭންޖެހޭާޙައްޤަކީާައޅުަގނޑުމެންނަށްާމިއަދ ނގައްޖެ.ާޑިމޮކްރަސީގެާހި

ޚިާ ކަންތައްތަކަކީާ އޮތްާ ހޯދިފައިާ މިނިވަންކަމ އި،ާާހަމައަށްާ ޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމުެގާާޔ ލުފ ޅުކުރުމުެގާ

ސަރުކ ރު އިއްޔެާ ާފުރުޞަތު.ާ ހަރުކަށި،ާ މިކުރެއްވިާ ސަބަބުންާންާ ޢަމަލުެގާ އަނިޔ ވެރިާ

ާއަޅުަގނޑުމެން ޑިމޮކްރެޓިކްާ މިާ ޚިޔ ލުފ ޅުެގާ ދެކަންތަކަށް،ާ މިނިަވންކަމ އިާމިާ  1975ކުރުމުެގާ

ފުރުޞަތަށްޚިޔ ލުފ ޅު މިދަންނަވަނީާާާކުރުމުެގާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންކަމަށްވުމ އެކުާ ޮގންޖައްސަަވއިފި.ާ

ާާ ބޮޑަށް އުސޫލަށްވުރެާ ޑިމޮކްރެޓިކްާ މިއޮތީާ މިވެރިކަމުަގއިާ ފ ޑުާމިހ ރުާ ާޖެހިފައޭ.ޑިކްޓޭޓަރޝިޕެްއެގާ

ާާ 2008ާާާާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިވެރިކަންާެއއްއަހަރ އިާކައިރިެވެގންާއަންނައިރު ާނ11ާާްެގާނޮވެމްބަރު

ހަނިކުރަމުންާ މިައއީާ މިނިވަންކަންާ ޑިމޮކްރަސީެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދުވަހަކަށްާ ދުވަހެއްާ ފެށިެގންާ
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 1980އަދުާރައްޖެއަކީާާާމިސަރުކ ރުން.ާޤަސްދުަގއިާހަނިކުރަމުން.ާއ ދެ،ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑަށްާދެންނެވިދ ނެ

ރ އްޖެއަކީާާޢަދުލުވެރިކަން މިއަދުެގާ ދެންނެވިދ ނެާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދިވެހިރ ްއޖެއެކޭ.ާ ނެތްާ

އަކީާާފުވެރިކަންާނެތްާދިވެހިރ އްޖެއެކޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާދެންނެވިދ ނެާމިއަދުާދިވެހިރ އްޖެއިންޞ 

ާާ އެހުން ައޑުާ އަޅުަގރައްޔިތުންެގާ ދިވެހިރ އްޖެެއކޭ.ާ ރަްއޔިނެތްާ ދެންނެވިދ ނެާ ތުންެގާާނޑުމެންނަށްާ

އިޙްތިރ މް ާާޝުޢޫރުތަކަށްާ މިޮއތީ މިއަދުާ ދިވެހިރ އްޖެއެކޭާ ާާނުކުރ ާ ޢަމަލުކުރަމުންދ ޮގތުން.ާސަރުކ ރު

 1985ދެންާވަރަށްިގނަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވިދ ޅުވިާރައްޔިތުންެގާޢަމަލުތައްާހުންނަޮގތުންނޭާމިހެނާްާ

ޮގތުންާއެބަޖެހޭާއަތޮޅުާއޮފީސްވެސްާާއަދަބުދިނުމުެގީވމ ،ާއެމީހުންނަށްާާކަންތައްތަްއާދިމ ވަނީ.ާއެހެން

އިއްޔެާާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެގންދަން.ާ އެހެންތ ކަށްާ ތަންތަންވެސްާ ޚިދުމަތްދޭާ އަސ ސީާ އެހެންާ

ައޅު ސަބަބުންާ ޢަމަލުެގާ މިހިންިގާ އެްމ.ޑީ.ޕީސަރުކ ރުންާ ލަފ ކުރެވެނީާ ެގާާަގނޑަށްާ

ާާސަޕޯޓަރުންނަށްވެސްާވަރަ މީހުންާއުޅޭާރަށްތަކުންާށްބޮޑުާހިތ މައަކ އޭާމިކުރިމަތިވީ.ާެއއީާރ އްޖޭެގ

ބޭރު މުއައްސަސ ތައްާ ސަރުކ ރުންާ ފ ޅުކޮށްެގންާ ޝުޢޫރުާ  1990ކުރަމުންާރައްޔިތުންެގާ

ކައުންސިލަރުންނ އިާ ޚ ްއޞަކޮށްާ ރަްއޔިތުންެގންދަނީކަމަށްވަނީނަމަ،ާ ޝުއޫރުާދޭތެރޭަގއިާ ާާެގާ

ާާ ކައުންސިލަރުން އެާ ާާފަޅުކުރީމަާ ވަނީނަމަ ފައިބަމުންދ ކަުމަގއިާ އަހަރ2013ާާާުއެރަށަކުންާ ވަނަާ

ޤ އިމުކުރަންޖެހޭނާީާ އޮފީސްތަަައްާ ކައުންސިލަރުންެގާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ކުރިންާ އައުުމެގާ

އެާ ފިނޮޅުަގއިާ ނިދަންއަރ ާ އޭދޫނިއެއްޗެހިާ ކަކަންޏޭ.ާ ނުދ ނެާ ރައްޔިތުންާ އުންސިލަރުންާރުންާ

އެހެންބޭ އ ދެ،ާ ދައްކ ފައިވީމ ާާރުކުރ ކަށެއް.ާ ވ ހަކައެްއާ  1995ދަންނަވަންާއަޅުަގނޑުާާާާމިހުރިހ ާ

މިތަނުަގިއާާ،ާާބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑުމެންާ ސަބަބުންނޭާ ޢަމަލުތަކުެގާ މިކުރައްވ ާ ސަރުކަރުންާ

ާާ ހަމަާއެތައްާބިލެއްާމިވ ހަކަތައްާމިދައްކަންާމިޖެހެނީ.ާކޮންމެާދުވަހަކުާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަންނަނީ

އަންނައިރުންާާބަޙުސްކުފ ސްކުރުމަށް،ާާ ތައްޔ ރުވެެގން.ާ މިވަނީާާާއެކަމުރުަމށްާ ސަރުކ ރުންާ

ޮގންޖަހ ލ ފައި،ާާރައްޔިތުންނަ އެތައްކަމެްއާާށްާ ހިތުހުރިޮގތަކަށްާ ޮގންޖަހ ލ ފައިާ ޑިމޮކްރަސީއަށްާ

ސަބަބުންާ މެންބަރުންެގާ ތިބިާ ހޮވ ފައިާ ރައްޔިތުންާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ އެހެންވީމ ،ާ  2000ކޮށްފައި.ާ

ކަންތައްވަމުންދަންޏ ާައޅުަގނޑުމެންޖެހޭނެާއެވ ހަކަާދައްކަން.ާާާާށްާސަރުކ ރުންާިއހ ނެތިތުންނަރައްޔި

އަދިވެސްާއެއްފަހަރުާއަޅުަގނޑުާމިާކުއްލިާމައްސަލަާހުށަހެޅުއްވީތީާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާ

ާާ ސަލީމަށްާވަރަށްާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމަށ އިާއަދިާފޮނަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީ

ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ ެއކުާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ2005 

ާާާއިހަަވންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ މަޖިލީހުަގިއާާ`. ިމއަދުާ ަމްއސަލައެްއޮގތުަގއިާ ކުއްލިާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ
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މިދ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:هللاާއަޙްމަދުާޢަބްދު ާބަޙުސްކުރަމުންާ ދަންނަވ ނީމައްސަލައ ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ާުގޅޭޮގތުންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާާ،ާ

ނުދެޭވނެޮގތަ ފޯރުކޮށްާ ޚިދުމަތްތައްާ ބޭނުންވ ާ ފޯރުކޮށްދޭންާ ސަރުކ ރުންާ ށްާާކަރައްޔިތުންނަށްާ

ދޭންވ ާާ ރައްޔިތުންނަށްާ ސަރުކ ރުންާ ބައްޓަންކުރަންވީބ އޭ.ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަންތައްތަްއާ

ފޯރުކޮ ބަންދުކޮށްޚިދުމަތްތައްާ އޮފީސްތައްާ ސަރުކ ރުެގާ އަދިާ ހުރަސްއަޅ ާ އެތަންތަނުނާްާށްދިނުމަށްާ ާ2010 

ާާ ކަނޑ ލ ، ދިޔައިާމިފަކަރަންޓްާ ކަންތައްތައްާ ހިސ ބަށްާ ރައްޔިތުންނަށާްާދަާ ސަރުކ ރުންާ ދެންާ މ ާ

ކޮށްނުދީ ޚިދުމަތެއްާ ޙ އެްއވެސްާ އެފަދަާ ދެންާ އޮންނަންވީބ އޭ.ާ ހިާ ގައްޖެއްޔ ާާާނލަތަކަށްާ

ދެންާާކީކޭބ ޭއ.ާމިއީާއަޅުަގނޑުެގާހިތުަގިއާއުފެދޭާސުވ ލަކީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާާވ ނީދެންވިދ ޅު

ރަްއޔިތުންނަށާްާ ދުވަސްެވއްޖެއޭާ ިމހ ާ ސަރުކ ރުންާ ދައްކަންވީާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެއިރުާ

މިވ ހަކަބ އޭާ ާާކަމެއްކޮށްނުދެވޭތ .ާ ރައީސް، ޢިްއޒަތްތެރިާ އަނެއްކ .ާ ތ ރީޚަށްާާ ދިވެހިާ  2015އަޅުަގނޑުމެންާ

ުގޅޭޮގތަށްާާބަލ  ެއއިރަކ އިާ ރ އްޖޭަގއިާ ޙަޤީޤަތަކީާ ފެންނަމުންދާ  އެއިރަކުާލ އިރުަގއިާ ާާނޫނީާ

ބޭނުންވ ޮގތަށްާއަތޮޅުާއޮފީސްތައްާބަދަލުކޮށްފަިއވ ކަން.ާއަޅުަގނޑަށްާއެބަާއެނޭގާއަށެްއކަާރަށުންާއެ

އަދުާއަތޮޅުާއޮފީހެއްާާތް.ާމިއީާމިއަތޮޅުވެރިކަންާއެހެންާރަށްރަށަށްާބަދަލުކޮށްފައިވ ކަން.ާމިއީާޙަޤީޤަ

ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާާ ސަބަބެއްނޫން.ާ ދައްކަންޖެހޭާ ެއވ ހަކަާ ކަންބޮޑުެވެގންާ މ ާ އެކަމ ާ ބަދަލުކުރީމ ،ާ

ކުރ ރަށް ވެރިކަންާ އަތޮޅުވެރިކަންާާާާކަމަށްމ ލެއަކީާ މިވެނިރަށެއްަގއިާ ރ އްޖޭަގއިާ ފިޔަވައިާ  2020އޮތުންާ

ހުންނަންވ ނެކަ އޮފީސްާ ައތޮޅުާ ނުވަތަާ އޮތްކަމަކަށްާކުރަންވ ނެކަމަށްާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ މަށްާ

އެާ ޤައިމުެވސްާ ާާނއަޅުަގނޑަކަށްާ މ އްދ ެއއް އޮތްާ އެހެންާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ނުެވސްފެނޭ.ާޭގކަށްނެތް.ާ

ރައީސް،ާާ ބަދަޢިއްޒަތްތެރިާ އޮފީސްތައްާ ބަލ އިރު،ާާއަތޮޅުާ ދިޔަޮގތަށްާ ރ އްޖޭަގއިާލުކުރަމުންާ

ވަ އ ލ ކުރެވޭނީާ ކުޅިަވރުތައްާ ސަޤ ފީާ ރަށްތަކެއްަގއިބައެއްކަހަލަާ އަތޮޅުާާާާކަމަށްކިާ ބުނެވެސްާ

އ ލ ކުރަންާ އެކުޅިވަރުާ މީހުންނަކީާ ތިބޭާ އެރަށްރަށުަގއިާ ެއބަހުރި.ާ ބަދަލުކޮށްފައިާ  2025އޮފީސްތައްާ

ެވސްާއަތޮޅުާއޮފީސްާބަދަލުކޮށްފައިާއެބަހުރި.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުާާރަނަަގޅުބަެއއްކަމަށްާވިދ ޅުވެ

ާާާާސްތޮޅުއޮފީމިދަންނަވަނީާދިވެހިރ އްޖޭަގިއާއަ ދިޔަާސަޤ ފަތަކީާނޫނީ ެއއީާާއެބަދަލުވަމުންާ ކަަމކަކީާ

ިގކަމެއްނޫނޭ.ާބަޔަކުާމީހުންާރައްޔިތުންނަށްާނުބައިާވިސްނުމެއްދީެގންާރައްޔިތުންލައްވ ާާނމިއަދުާހި

ާާ ާާމިފަދަާޯގސްާޢަމަލުތައްާހިންގ  މިއަދުާމަޖިލީހަށްާޕެޓިޝަނެއްލ ފައިާމިވިދ ޅުަވނީާމިއީާހަދ ފައި،

ހިންިގސަރުކ ރު ޮގތެއްފޮތެއްނެތިާ ާާާާންާ ދަންނަވ ނީ، އަޅުަގނޑުާ ޮގތެްއާާޢަމަލެކޭ.ާ  2030ސަރުކ ރުންާ

ާާ އްެވއްޖިްއޔ ާރައްޔިތުންނަށްާޚިދުމަތްކޮށްދޭންާޖެހޭނެއޭ.ާސަރުކ ރެްއާހޮީވާނޫނީާކަމެާހުރެެގންާކުރ 

ހަ ރަްއޔިތުންނ އިާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި.ާ ޚިދުމަތްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ބަދަލުކުރީާ މައަށްާވެރިކަންާ

ެގންޮގ ހުރަސްއެޅޭސްޚިދުމަތްތައްާ ކަންތައްތަކަށްާ މިފަދަާ ކަންތައްތައްާާކަހަލަދިނުމަށްޓަކައި.ާ ޮގތަކަށްާ
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އޮ ކަމަށްވިއަސްާބަދަލުކޮށްެގންާާފީހެއްނޫންާއަދިާހޮސްޕިޓަލްކުރ ނަމަާއަޅުަގނޑުާދަންނަަވނީާއަތޮޅުާ

 2035ާާނޑަށްާއަޅުަގކޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާާާވ ޖިބެާރައްޔިތުންނަށްާޚިދުމަތްދޭންޖެހޭނެއޭ.ާެއއީާސަރުކ ރުެގ

ދ ިއރ  އަޅުަގނޑުެގާ ާާދެންމެއަކުާ ުގޅ ފައިބުނި، މީހަކުާ ރަށަކުންާ މިދ ކަެގާ ސިޓީާދ ދިާ ށްދުވަހުާ

ލިބެ ހޮޓަލެއްާހޮޓަލަކުންާ އެާ ތިމަންނ މެން.ާ ފ ހަަގކުރީމޭާ ވ ހަކަވެސްާ ޚިދުމަތްތަކުެގާ ންދިޔަާ

ާނުއެއް ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާއަޅުަގނޑުފެނެއޭ.ާ ޒިންމ ދ ރުކޮށްާާ މިއުޅޭނީާ ދަންނަވ ލަންާ

މިީއއެއްނޫ ސަރުކ ރުލައްވ ާ ޒިންމ ދ ރުކަންތައްކުރުވުމަކީާ ސަރުކ ރުާ ސަރުކ ރުންާނޭ.ާ ކުރުވުމަކީާ

ރައްޔިތުން މަުގފަހިކޮށްދީެގންާ ކަންތައްތައްކަށްާ ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭާ  2040ލިބޭނެޮގތަކަށްާާނަށްާ

ޚިދު އެާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ޚިމަުގތަނަވަސްކޮށްދީެގންާ އެާ ބެލުން.ާ ފޯރުކޮށްދޭތޯާ ދުމަތާްާމަތްާ

ދެއްފޯރުކޮށް ެއވ ހަކަާ ދެންާ ކަންތައްތައްކޮށްފައިާ ސަރުކ ރުާނުދެވޭޮގތަކަށްާ ެއއީާ ކުމަކީާ

ޖެްއސުންކުރުވުމެއްޒިންމ ދ ރު ސަރުކ ރަށްާ ެއއީާ ރައްޔިތުންނަށާްާނޫން.ާ ޯގނ ކުރުން.ާ ކުރުމ އިާ

ޅުވުމަކަށްާާބޫލުާސަބަބެއްނެތިކަމަށްާވިދ ޅުވ ާވިދާ މަޤްާެގނައުން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާާނިކަމެތިކަން

ތ އީ ސަބަބާުާއަޅުަގނޑަށްާ މަޤްބޫލުވ ާ ެއއްބަޔަކަށްާ އެްއޗެއް.ާ ތަފ ތުާ ޚިޔ ލަކީާ އެއީާ ނުކުރެޭވ.ާ  2045ދެއްާ

ާާ ުއލެއްަގިއާާމ ޙައަނެއްބަޔަކަށްާމަޤްބޫލުނުވ ާފަހަރުާިގނަ.ާއަދިާއަމުދުންާމިކަހަލަާވ ދަވެރިާސިޔ ސީ

ާާ ކުރަމުން ފެނިެގންާމަސައްކަތްާ ރަނަގޅުކަމަށްާ މަޤްބޫލުކަމަށްާ ެއއްބަޔަކަށްާ ދައްކަުމންދ އިރުަގިއާ

ކަށްވެފަިއާމިޮއންނަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމަޤުބޫލުާސަބަބުާޖެހޭކަމަކުރ ކަންާއަނެއްބަޔަކަށްާތ ކުންތ ކުާނު

އަޅުަގނޑަކަށްނޭ ކިހިނެއްކަންެވސްާ ވިދ ޅުެވާާނދެނެަގންނ ނީާ ނުރުހުމޭާ ރައްޔިތުންެގާ އަދިާ ޭގ.ާ

ރައްޔިތުންވ  ާާެގހަކަދަްއކަވ އިރުަގއިާ މީހުންތޯ ކިތައްާ ކިތަްއާާާާމިކަމ އިތެރެއިންާ ނޫނީާ  2050އުފ ކުރަނީ.ާ

ާ ދެކޮޅުހަދަނީ.ާ ކުރެވިފަެއއްެވސްމީހުންތޯާ ނެތް.ާރިސ ރޗެްއާ ބެލިފައެްއވެސްާ ނެތް.ާ

ާނއަޅުަގނޑަކަށްނޭ މިއީާ ަމއްޗަށްޭގާ ޙަޤީޤަތެއްެގާ ކިހ ވަރެްއެގާ ާކިހިނެއްާ ދައްކ ާާާ ބުރަެވާ

ރައްާވ ހަކައެާ ސަރުކ ރުންާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ކަންތައްތަކެއްއްކަެމއް.ާ ކޮށްދޭންާާާޔިތުންނަށްާ

ކޮށްާ ެއކަންތައްތައްާ މަސަްއކަތްތަކަށްވަޢުދުވެާ ކުރ ާ މެންބަރުންެގާާާދިނުމަށްޓަކައިާ މަޖިލީހުެގާ

މަޖިލީހަ ރައްޔިތުންެގާ އެއްބ ރުލުމޭ.ާ އެހީތެރިކަމ އިާ ފުރިހަމަާ ލިބެންޖެހޭނީާ  2055ށާްާފަރ ތުންވެސްާ

ރައްޔިތުންނަށާްާ މަުގފަހިކޮށްދީާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ެއއީާ ވެއްދީމ ާ މަޖިލީހަށްާ ހޮވ ފައިާ މެންބަރުންާ

ާާ މަސައްކަތް ތަނަަވސްކޮށްދިނުމަށްޓަކައިާ މ ޙަކަންތައްތައްާ އޮތްާ ައޅުަގނޑުާާކުރަންާ އުލެއްކަމަށްާ

މަވެސްާކަމަކުނުދިޔަ.ާދަތުރުާފަތުރުެގާނިޒ ުމންާރ އްޖެާުގޅ ލީލުކުރަނީ.ާޢިއްޒަތްތެަެރިާރައީސް،ާޤަބޫ

ާާ ާާއްާއަޅ ންޖީނެޓޫޓީާއިއެއްފަހަރުާބުނ ނޭ ަގޑިިއރުންނ3ާާާޭފައިާހުރިާދޯންޏެކޭ.ާއަނެއްފަހަރުާބުނ ނެ

ދެއްާާދަތުރުކުރެވެނީ. ވ ހަކަާ ލުއިވުުމެގާ ލުއިވ ާ ޖީބަށްާ ހަމައެޮގތަށްާާައޅުަގނޑުމެންާ  2060ކޭކަށްނެތް.ާ
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ޚިދުމަތްދީ،މަދަނައި އިންާާެގާ މެޑިކަލްާ އެވެސްާާރައްޔިތުންނަށްާ ފެށީމާ  ފޯރުކޮށްދޭންާ ޝުައރެންސްާ

ބައިވަރުާާ އެތައްާ ޙަވ ލުވެ،ާ އެތައްބަޔަކުާ ކުރަންާ އެކަންތައްތައްާ މީެގކުރިންާ ކަމުދ ކަމަކަށްނުވި.ާ

މިއަދަކުާ ވ ހަކަެއއްާ ނުެވއޮތްާ އެކަންާ ޚަރަދުކޮށްލ ފައިއޮތްއިރުާ ބަޖެޓުންާ ސަރުކ ރުެގާ ޑޮލަރުތަކެއްާ

ސ ާދޭންފެށީމަާެއވެސްާކަމުދ ކަމަކަށްނުވި.ާއެހެންވީމަ،ާައޅުަގނޑުާާނުދެއްކޭ.ާދުވަސްމީހުންނަށްާފައި

ރަނަގޅުާާ ހިތްވަރުދީ،ާ އެކަމަށްާ ފ ހަަގކޮށްާ ެއކަންާ ކޮށްދެވުނީމ ،ާ ރަނަގޅުކަމެއްާ  2065ދަންނަވ ނީާ

ކަންތައްތައްާސަރުކ ރުާލަްއވ ާކުރުވުމަށްާމަސަްއކަތްކުރުންާެއއީާޒިންމ ދ ރުކުރުވުމަކީ.ާވަރަށްބޮޑަށްާ

ާ.ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ

މައްސަލަާާމަޑަެވލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ކުއްލިާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ ިމއަދުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ.`

 2070ާތުލުސްދޫާ

އަތޮޅުޮއފީސްތައްާާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޚަރަދެއްެގާ ބޮޑުާ ދައުލަތުެގާ އ ދަމް،ާ ރޮޒައިނ ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

ފ ހަަގކޮށްލަންާޢިމ ރ ތް އަޅުަގނޑުާ ޚިދުމަތްދިނުން،ާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ލުއިފަސޭހަކަމ އެކުާ ކޮށް،ާ

މަސައްކަތްިމކުރީ.ާސަރުކ ރުންާ ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައިާސަރުކ ރުންާ ލުއިފަސޭހަޮގތްާ މިާ މިނުކުތ އަށް.ާ

ތުންާނުކުމެާމަސައްކަތްާމިކުރަނީާލުއެއްާރައްޔިތުންނަށްާލިބޭތޯ.ާެއއީާރައްޔިތުން،ާއެރަށުެގާރަްއޔި

އެކުއެކީޮގސްާާ އެންމެންހެންާ މިސަރުކ ރަކަށްނެތްާ ދެންާ ބަންދުކުރީމ ،ާ އަތޮޅުއޮފީސްާ  2075އެރަށުެގާ

ރައްޔިތެްއާޖަލަށްލ ،ާއެމީހުންނަށްާނުހަނުާބޮޑެތިާއަނިޔ ތަްއާދީފައިާއެއޮފީސްާބެހެއްޓޭކަށް.ާދެންާ

މެންބަ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ިވލިމ ފަންނުާ ހިތ މަކުރަންާ ނިހ ނާްާއަޅުަގނޑުާ އަޙްމަދުާ ރުާ

ނުވަތަާ ސަރުކ ރުންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޚިލ ފަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާ ވިދ ޅުވެއްޖެ،ާ ޙުސައިންމަނިކުާ

ކުރަމުންދ ާާ ކަންތައްާ ސަރުކ ރަކުންާ އިންތިޚ ބުކޮށްފައިއޮތްާ ރައްޔިތުންާ ލޮބުވެތިާ ރ އްޖޭެގާ މިވަުގތުާ

އެވިދ ޅު ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ހަމައެއ އެކީާ ޚިލ ފަށްާވ ހަކަ.ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާ ވ ހަކައަކީާ  2080ވިާ

ރަްއޔިތުންނަށްާ އެކަމުެގސަބަބުންާ ވ ހަކަެއކޭ.ާ ދެއްކެވިާ މިމަޖިލީހުަގއިާ އެމަނިކުފ ނުާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ކެނދިކުޅުދޫާ މަޖިލީހުަގއިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އެކަންާ އޮޅުންއަރ ޮގތެްއއެބަވޭ.ާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގއިާސަރުކ ރުެގ115ާާާާއިފި.ާއ ދެ،ާާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢީސ ވެސްާފ ހަަގކުރަްއވަ

މިއީާ ބެލުން.ާ މަސައްކަތްކުަުރ ތޯާ ހިންުގންތެރިކަމ ެއކުާ ުގޅިެގންާ އިދ ރ ތައްާ އެންމެހ ާ

ލ ޒިމުކުރ ކަމެއް.ާާ ނުލ ާ ޤ ނޫނަކ އިާ މިޤ ނޫނުއަސ ސީއިންާ ަމްއޗަށްާ  2085ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ

ޤ  ަގިއާ )ނ(ާ އެމ އްދ ެގާ ޙައްޤުތަކ ިއާާހަމައެއ ެއކީަގއިާ އެންމެންެގާ ކުރިއަރުވ ،ާ ވެރިކަންާ ނޫނުެގާ

މިކަންާ ލ ޒިމުކުރ ،ާ މަްއޗަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މިއީާ ރައްކ ތެރިކުރުން.ާ މިނިވަންކަންާ
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އެކިާާ ބަދަލުެވެގންާ އަތޮޅުއޮފީސްާ ިމާ ކުރަންެވެގންއުޅުނީމ ާ މިކަންާ މިއުޅެނީ.ާ ކުރަންެވެގންާ

މިދަނީ ދެންހަމައެއ …ދިމަދިމ ލަށްާ ާ.ާާ ލ މަރުކަޒ8ާާީެއކީަގއި ބ ބު،ާ މިޤައުމުާވަނަާ އުސޫލުންާ ާ

އިންތިޚ ބުކުރަންވ ޮގތެއްާާހިންުގން،ާާ ކައުންސިލަރުންާ ކޮންބަެއއްތޯ.ާ މިއީާ  2090ކައުންސިލަރުންނަކީާ

ވަރަށްާާާމިޤ ނޫނުއަސ ަީަގއިާއެބަޮއވޭާޤ ނޫނެއްާފ ސްކޮށް ސ ފު،ާ ސަރުކ ރުންާ ދެއްވ ށޭ.ާ

ދީފައޭ.ާސަރުކ ރުންާއޮތީާމިޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާޤ ނޫނުާސ ފުކޮށްާއޮތީާސަރުކ ރުެގާވ ޖިބުއަދ ކޮށް

ޑްރ ފްޓްކޮށްާފޮނުވ ފައޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިޢިްއޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާމިއަދ ާހަމައަށްާކުރެުވނުކަމަކީާ

އެމަނިކުފ ނުާހުށަހަޅުއްަވިއެގންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާރަްއކ ތެރިކަމ އިާޙިމ ޔަތްދޭާބިލެއްާނުހަނާުާ

އެކަންކުރީ.ާބޮ ތަޅުއަޅުވަިއެގންާ މަޖިލީހުންާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ ޖައްސަވަިއެގންާ އަދަދުތަކެއްާ  2095ޑެތިާ

އެހެންވީމ ،ާާ ތަޅުައޅުވ ށޭ.ާ ސަރުކ ރުީވާ މިދަނީާ ވިދ ޅުވަމުންާ މެންބަރުާ އެޢިއްޒަތްތެރިާ އަނެއްކޮޅުންާ

ބޫލެއްނުކުރައްވ ނެ.ާއެީއާރަްއޔިތުންނަށްާއޮޅޭޮގތަށްާމިވ ހަކަދެއްކީމ ާމިއަދަކުާޤަ މިދައްކ ާވ ހަކަައކ 

ާާ ވޭތުވެދިޔަ ފައިސ އިންާ ހުރިާ މ ލިއްޔ ަގިއާ ދަޢުލަތުެގާ ދިވެހިާ އެބައިނޭގާ 30ާާރައްޔިތުންނަށްާ

މެންބަރުނާްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ތިއްބެވިާ މިތަނުަގިއާ އެވ ހަކަާ މިއަދުާ ކަންތަްއީވޮގތް.ާ އަހަރުަގއިާ

ޮއޅޭ ރައްޔިތުންނަށްާ މެދުވެރިކޮށްެގންާ މަޖިލިސްާ މިދަނީ.ާާރައްޔިތުންެގާ ދައްކަމުންާ މިވ ހަކަާ  2100ޮގތަށްާ

ިމޤައުމަށްާ އޮޅޭނެކަެމއްނޫން.ާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ތިބިާ މިޤައުމުެގާ ފަހަރެްއަގިއާ މިއީކީާ

ބ ރަކ އިާ މިހުރިހ ާ އަތްމަތީަގއިާ އެމީހުންެގާ ބަޔަކުނަމަާ ބޭނުންވިާ ެގނުވަންާ އިޚްލ ސްތެރިކަމެއްާ

ކޮށް އޮންނ ނީާ މިކަންކަންާ ޮއެވެގންާ ނުފޫޒުާ ދަޢުލަތުނާްާފައިސ އ އިާ އެކަންނުކޮށްާ މިއަދުާ ފައި.ާ

މިދައްކ ާާ ފެށީމާ  ކަމޭހިތަންާ ރަްއޔިތުންނަށްާ އޯގ ތެރިކަމ އެކީަގއިާ ސަރުކ ރުާ އަދިާ އަނިޔ ނުކޮށްާ

 2105ވ ހަކަައކީާމިކުރ ކަމަކީާމިއީާތ ކުންތ ކުޖެހޭކަމެއްނޫނޭ.ާއެްއޮގތަކަށްވެސްާެއކަންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

އަ އެީއކީާ ނުކުރެވޭނެއޭ.ާ މިސަރުކ ރުާޤަބޫލެއްާ ބޭނުންވ ޮގތެްއވެސްނޫން.ާ ޤަބޫލުކުރަންާ ޅުަގނޑުމެންާ

ބޭނުންވ ާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ބަދަލުެގނަުއމަށްޓަކައި.ާ ހުރިހ ޮގތަކުންވެސްާ މިއޮތީާ ބަދަލުކޮށްފައިާ

ލުޔެއްާ ލިބެންޖެހޭާ ރައްޔިތުންނަށްާ އެނޫންޮގތްޮގތުންެވސްާ އަދިާ ޚިދުމަތްތަކ އިާ އަސ ސީާ އެންމެހައިާ

ނަމަާއެކަންކުރުން.ާދެން،ާކައުންސިލަރުންާނުލެވޭނެއޭ.ާކިހިނެއްެވެގންތޯާއަތޮޅުވެރިންާއޮތްކަމަށްވަނީ

އަތޮޅ20ާާާާުލެއްވުނީ.ާާ ޢައްޔަންކުރީާ މިސަރުކ ރުންާ ބަދަލުަގިއާ އަތޮޅުވެރިންެގާ  2110އަތޮޅުަގިއާ

ފޮނުވީމ ާ އަތޮޅުވެރިންާ ރަށްރަށަށްާ ެއކިާ މިއަންނަނީ.ާ ނަންނަމުަގއިާ ެއކިާ ދެން،ާ ކައުންސިލަރަކު.ާ

އަތޮޅުެގާތިއްބަވ ާބޭފުޅުންެވސްާނަންާބަދަލުާއެބަކުރައްވ .ާއަޅުަގނޑުމެންާރަށަށްާފޮނުވ ފައިާހުރިާއެ

އަތޮޅުވެރިއަކަށްާކިޔަނީާސުލްކެޑިާޢަލީާޝަރީފޭާއެތަނުެގާބޭފުޅުންާމުޙ ޠަބްކުރީ.ާނަންާއަންނަނީާ

ާާ ބޮލެންޑ އޭެވސް. އަތޮޅުވެރިއަކަށްކީާ ފޮނުވިާ ގއ.އަށްާ ދެން،ާ ނަންތައްާބަދަލުވެެގން.ާ އެހެންވީމ ،ާ
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ކަންާ މައްސަލައަކީ.ާ ނަމެއްނޫންާ އަތުވެދ ނެ.ާ ނަންާ ޭއެގާ ބަދަލުވެެގން.ާ އެކިޮގތްޮގތަށްާ  2115މިއަންނަނީާ

ރަްއޔިތުންނަށާްާ އެކަންތައްތައްާ ބަލަންވީ،ާ ކަންތައްތައްވ ޮގތްާ ބަލަންވީ،ާ ކަުމަގއިާ މައްސަލައަކީ.ާ

ކައު ކޮންމެހެންާ މިއީާ ބަލަންވީ.ާ ުމޢ ވިންާލުއިފަސޭހަޮގތަށްދ ތޯާ ކިޔ ތޯާ ކަތީބުާ ކިޔ ތޯާ ންސިލަރަކުާ

ބޭނުންވަނީ.ާ މީެގާ ކިޔުެމއްނޫންާ ނަންތަކެއްާ ނެތްހ ާ މިހެންޮގސްާ ކިޔ ތޯާ މުޙައިމިންާ ކިޔ ތޯާ

ޚިދުމަތްކޮށްދޭތޯާ ލުއިކަމ އެކީަގއިާ ފަސޭހަކަމ އިާ ރައްޔިތުންނަށްާ މިއީާ މީހުންާ ތިބިާ މިނަންތަކުެގާ

ެއކަންކުރަންެވެގ އެހެންވީމ ،ާ ޤ ނޫނުާބަލަންވަނީ.ާ މިޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިވ ޮގތުންާ މިއުޅެނީ.ާ  2120ންާ

މިދިއްކުރ ާ މިސަރުކ ރަށްާ ކަުއންސިލަރަކުާ ެއއްވެސްާ ފ ސްކުރީމ ާ މަޖިލީހުންާ މިރައްޔިތުންެގާ

ަމޖިލީހުނާްާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ އެއީާ ހުއްޓިެގންދ ނެ.ާ ވ ހަކަތައްާ މިދައްކަވ ާ ނ ޖ އިޒްޮގތެްއަގއިާ

ޒީާއުސޫލުއޮތްާޤ ނޫނުާފ ސްކޮށްާއިންތިޚ ބަކުންާމެޖޯރިޓީަގިއވ ާާކުރަންޖެހޭކަމެކޭ.ާައވަހަށްާލ ަމރުކަ

އިންތިޚ ބުވ ނެއޭ.ާާ ރައްޔިތުންނަށްާ ލޯތްބ އެކީަގއިާ ތިޔަބޭފުޅުންެގާ ކައުންސިލަރުާ ތިޔަވިދ ޅުވ ާ މީހ ާ

ހަޑިާ މިކަހަލަާ ވިދ ޅެއްނުވ ނެ.ާ ސުންކެޑިއެކޭވެސްާ އަދިާ ވިދ ޅެއްނުވ ނެާ ބޮލެންޑ އެްއވެސްާ  2125އޭރުންާ

ާތަކެއްާފ ސްވެެގންދ ނެ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާހުރިހ ާނަން

ާ

މައްސަލައ ިއުގޅޭޮގތުންާާާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާ ކުއްލިާ މިހުށަހެޅިފަިއއޮތްާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ޤ ނޫނުއަާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަފީޤްާ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ދިވެހިާ މިއީާ ދަންނަވ ނީާ ޙައްޤުތަކ ިއާާއަޅުަގނޑުާ އަސ ސީާ ާސ ސީެގާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާޙަސަން 16ާާާާމިނިވަންކަމުެގ ކަށަވަރުކޮށްދިނުމ އި ޙައްޤުތައްާ މ އްދ ،ާ ެއވ 17ާާާާވަނަާ މ އްދ ަގއިާ  2130ވަނަާ

ވަނަާމ އްދ ަގިއވ ާޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމުެގ27ާާާވަނަާމ އްދ ަގިއވ ާހަމަހަމަކަމ އ20ާާާާިތަފ ތުނުކުރުންާއަދިާާ

އަދި ދަޢުލަތުނ32ާާާްާާމިނިވަންކަމ އިާ ޚިލ ފަށްާ މިނިވަންކަމ ާ ެއްއވެއުޅުުމެގާ ެއވ ާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

މިއަީއާާ ިމވެރިކަންކުރަުމންާ ރ އްޖޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މީެގކުރީަގއިާ އ ދެ،ާ ފިޔަވަޅެކޭ.ާ އެޅުްއވިާ

އެކަށީެގންވ ާާ އެންމެާ ބައްލަވ ފައިާ ޮގތްޮގތުންާ ިގނަާ ވަރަށްާ އޮންނަާ އަތޮޅެްއެގވެސްާ ކޮންމެާ

 2135ަގއި.ާައޅުަގނޑަށްވެސްާއެނޭގާއެކިާދުވަސްވަރުަގއިާެއބަހުރިކަންާވ ރުކަންާކުރަމުންާއަންނަާރަށެއް

އޭރަކަށްާާ ބަދަލުކޮށްފަިއވަނީާ ކީއްވެތޯ.ާ ބަދަލުކުރީާ އެކަމަކު،ާ ބަދަލުވެފަިއ.ާ ރަށްރަށްާ ބައެއްާ

އެންމެާފަސޭހާަާާާއ ބ ދީެގޮގތުންނ އިާއެރަށެއްާޮއންނަާސަރަޙައްދުެގޮގތުންާއަތޮޅުެގާއެހެންާރަށްތަކަށް

ހިއްކ ފައިާާ ފަޅުާ މިއޮންނަހެންާ މިހ ރުާ ރަށްރަށަކީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކުރީަގިއާ އަދިާ ތަނަކަށްވުމ އިާ

ނޫނީާފަޅުާހަދ ފައިާއޮންނަާރަށްތަކަކަށްނުވ ތީާޤުދުރަތީޮގތުންާއެންމެާރަނަގޅުާފަޅެއްެވސްާއޮންނަާ

ވަ މިކަހަލަާ އ ބ ދީެގޮގތުންނ އިާ އަދިާ ބެލެަެވިެގންާ އެކަށީެގންވ ާާތަނަކަށްާ ޮގތްޮގތުންާ ިގނަާ  2140ރަށްާ

ތަނަކަށްާބައްލަވ ފައިާއެބަދަލުާެގންނަވަމުންާެގންދެީވ.ާއަޅުަގނޑުާމިހެންާމިދަންނަވ ލީާމިވޭތުވެދިޔަާާ
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ާާ ވޭތުވެދިޔަ ޚ ްއޞަކޮށް،ާ ތ ރީޚުަގއިާ ބަދަލުތައ50ާާާްދިުގާ މިދެންނެވިާ ތެރޭަގއިާ ައހަރުެގާ ވަރަކަށްާ

އެާ އުސޫލެއްެގޮގތުންާ ހުރީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއައިސްފައިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ޮގތަށްކަމަށްވ ތީވެ.ާ

މިޒަމ ނ އެކުާމިައއިާކުރިއެރުުމަގއިާރަށްރަށުެގާފަޅުތައްާކޮނެާމިކަހަލަާޒަމ ނީާވަޞީލަތްތަްއާލިބެނާްާ

ބަދަލުތައްާ ބައެްއާ އެބަހުރިާ ރިޢ ޔަތްކޮށްފައިާ ކަންތަކަށްާ ބައެްއާ މިދެންނެިވާ ކުރިންާ އެާ  2145ފެށީމ ާ

އެޮގތު ވެރިކަންާާެގންނަން.ާ އެބަހުރިާ ރަށްރަށްާ ކަހަލަާ ކުޅުދުއްފުށިާ ިމސ ލަކަށް،ާ ން،ާ

ބަދަލުކުރައްވ ފައިާކުރިންާވެރިކަންކުރަމުންާއައިާރަށްތައްާނޫންާއެހެންާރަށްރަށަށް.ާކޮންމެއަކަސް،ާ

ިގނަާ ވަރަށްާ ހުރިާ ހޯދ ފައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޒަމ ންތަކަކުންާ ިގނަާ ވަރަށްާ މިދައްކަނީާ އަޅުަގނޑުާ

ޚަރަދުކުރަްއވަިއެގންާާކުރިއެރުން ބަޖެޓުންާ ދަޢުލަތުެގާ ފަިއސ ތަކެއްާ ިގނަާ ަވރަށްާ ވ ހަކަ.ާ ތަކެއްެގާ

 2150ހައްދަވ ފައިާހުރިާއިމ ރ ތްތަކަކ ާއަދިާއެތަނެއްަގއިާދިރިއުޅޭާރައްޔިތުންނަށްާދެވިފައިާއޮތްާވަރަށްާ

ާާ ބަދަލުވެެގން ކުއްލިޮގތަކަށްާ ވަރަށްާ ކުއްލިައކަށް،ާ ވ ހަކަާ ވަޒީފ ތަކެްއެގާ އެވ ހަކަާާިގނަާ ދިޔައިމ ާ

ބޭފުޅުންނަށްވެސްާާ ޚިދުމަތްތައްާއެންމެާ މިާ ތަންތަނުަގއިާ މިދެންނެވިާ މިދަްއކަނީ.ާއ ދެ،ާ އަޅުަގނޑުާ

އޮފީހަކ ާ އަތޮޅުާ އެރަށެްއަގއިާ ރަށަކީާ ކޮންމެާ ވެރިކަންކުރ ާ ފަދައިންާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ

އެންމެ ދ އިރ ެގާ ޝަރުޢީާ އަދިާ މަރުކަޒަކ ާ ތަޢުލީމްާ ހުންނަާހޮސްޕިޓަލަކ ާ އަތޮޅެްއަގިއާ އިސްާ ާ

އެތަްއާާ މިކަހަލަާ މިހެންޮގސްާ މަރުކަޒަކ ާ ޚިދުމަތްދޭާ ރަނަގޅުާ ެއންމެާ ސަލ މަތީޮގތުންާ  2155މަރުކަޒަކ ާ

އެވިދ ޅުވިހެންާ ކުއްލިޮގތަކަށްާ އެހެންކަމުން،ާ ތަންތަން.ާ ހުރިާ ގ އިްމކުރެވިފައިާ ވަޞީލަތްތަކެއްާ

މ އްދ ތަކ  މިދަންނަވ ލިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ބަޔަކުާާާާމީެގކުރިންާ ތެރެއިންާ ރައްޔިތުންެގާ ެއްއޮގތަށްާ

ފ ޅުކުރުމުންާ އެާޝުޢޫރުާ ވ ހަކަ،ާ ކަންތައްތަކެްއެގާ ދަތިވ ާ އެމީހުންނަށްާ ހިތްހަމަނުޖެހޭ،ާ އެމީހުންާ

ާާ 24ާާާާހަމަާކުއްލިޮގތަށް ަގޑިއިރުާތެރޭަގއިާއެތަންތަންާބަދަލުކޮށްލުމަކ48ާާާީަގޑިއިރުާތެރޭަގއިާނޫނީ

 2160އ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާމިދަްއކަނީ،ާކުރިންާދައްކަމުންާމިައއީާރަްއޔިތުންެގާާއެއީތޯާއެންމެާރަނަގޅުޮގތަކީ.ާާ

އަޑުތައްާއަހ ާރަްއޔިތުންނަށްާއެންމެާބޮޑަށްާބޭނުންވ ޮގތަށްާޒަމ ނީާޑިމޮކްރެސީެއއްާެގންނަާވ ހަކަ.ާާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާ ވ ހަކަ.ާ މަަަސަްއކަތްކުރަްއވ ާ ހޯއްދަވައިދެއްވަންާ ކުރިއެރުންތައްާ ރައްޔިތުންެގާ

ޔިތުންެގާހިތުަގއިާއުފެދޭ،ާއެމީހުންާހިތްހަމަނުޖެހޭާކަންތައްތަކ ާުގޅިެގންާޝުޢޫރުާފ ޅުކުރުމުނާްާރައް

މިއީތޯާކުއްލިއަކަށްާމިނަންަގަވންޖެހޭާޑެސިޝަންތަކަކީ.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާމީެގކުރިންާވ ހަކަދެއްކެިވާާ

ވިދ ޅު މުފީދުާ ޝިފ ޤްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މެދުާ ފުވައްމުލަކުެގެވސްާފުވައްމުލަކުާ  2165ވިާ

ތިމަންނާަާ ތަންތަންާ އެހެނިހެންާ އަދިާ އޮފީހ ާ އަތޮޅުާ ހުރިާ ދ އިރ ަގއިާ މެދުާ ދ އިރ ،ާ ތިމަންނަެގާ

ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ވ ހަކަ.ާ ޮގވ ލ ާ އެްއކޮޅަކަށްާ ކޮންެމވެސްާ ރަށުެގާ ބަދަލުކޮށްލަންާ

އަޅުަގނޑުެމންނަ ޙަޤީޤަތުަގިއާ ދ އިރ ައކީާ މެދުާ ދެންނެވިާފުވައްމުލަކުެގާ އަޅުަގނޑުާ ކުރިންާ ށްާ
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ރަށުެގާ މުޅިާ އެއީާ ޚިދުމަތްތައްދޭން.ާ މިދެންނެިވާ ތަނޭާ އެކަށީެގންވ ާ އެންމެާ ބަލ އިރުާ ޮގތްތަކަށްާ

އަޅުަގނޑުާާ ކުރިންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އެހެރީ.ާ އެތަންތަންާ ބޭނުންވ ޮގތަށޭާ  2170ރައްޔިތުންެވސްާ

ރުާއެހެރީާބައެއްކަހަލަާމިސ ލަކަށް،ާޗައިލްޑްާާދަންނަވ ލިހެންާމިޚިދުމަތްތައްާފުޅ ވެެގންދިޔައިމ ާމިހ 

ޕްރޮޓެކްޝަންާޔުނިޓްާއަދިާސްކޫލްފަދަާބައެއްާތަންތަންާރަށެުގާއެހެންާދިމަދިމ ލަށްާބަދަލުކޮށްފައި.ާާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކުރިންާ ރަށެއްނޫން.ާ ވެރިކަންކުރ ާ ހަމައެކަނިާ މައްސަލައަކީާ އަނެއްާ ދެން،ާ

މ ލޭަގ ޖަލުާ މަރުކަޒީާ މ ފުށްޓަށްާއެބައިނޭގާ ގ މ ދޫއިންާ އަދިާ ގ މ ދޫއަށްާ މ ލެއިންާ ހުރެފައިާ އިާ

ބައިތިއްބ ާާ ޤައިދީންާ މިާ ަގމަށް،ާ އައްޑުައތޮޅުާ ހިނގައްޖެާ ހަމަާ ކުއްލިޮގތަކަށްާ މިހ ރުާ  2175ޮގސްފައިާ

ހަމަާ އެތ ތިއްބ ާ ޤައިދީންާ ިމދެންނެވީ،ާ އެމަރުކަޒުާ އެތަނުަގިއާ ބަދަލުކޮށްެގންާ ބަދަލުކުރި.ާ މަރުކަޒުާ

މިރަށް އަޅުަގނޑުމެންެގާކުރިންާ ބަދަލުކުރިޮގތަށްާ އަތޮޅުތަކުންާ ރަށްތައްާ މިވެރިކަންކުރ ާ ތަކުެގާ

ެގނެސްާ ފުވައްމުލަކަށްާ މިމީހުންާ އެބަޑިމ ންޑްކުރުވ ާ ބަޔަކުލަްއވ ާ ކޮންމެެވސްާ ތެރެއިންވެސްާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށާްާ ކުއްލިައކަށްާ ހަމަާ ދެން،ާ ހަދައިދޭށޭ.ާ މަރުކަޒެްއާ މިކަހަލަާ ފުވައްމުލަކުަގިއާ

އެކަމަކު،ާ ކަންނޭނެގ.ާ ބަދަލުކުރ ތަންާ ފުވައްމުލަކަށްާ ެގންޮގސްާ ޖަލުވެސްާ އެއްކަލަާ  2180ފެންނ ނީާ

އެްއޮގތަކަށްވެސް.ާާ ެއއީކީާ އިނޭގތޯާ ނޫނޭާ ބޭނުންވ ޮގތެއްާ ރައްޔިތުންާ ފުަވއްމުލަކުެގާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ

ބަޔަ މަދުާ ތެރެަެއިންާ ރަްއޔިތުންެގާ އޮޅުވ ލަްއވަިއެގންާ މިޮގތަށްާ ކަންތައްާ ލައްވ ާާމިކަހަލަާ ކުާ

އެއްޮގތަކަށްވެސްާާ މިއީާ ނިންމެވުމަކީާ މިހެންާ ކަންތައްތައްާ މިކަހަލަާ ޑިމ ންޑްކުރުަވިއެގންާ

ާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރ ނެކަމެއްނޫން.ާޝުކުރިްއޔ .ާާ

ާ2185 

މެންބަރާުާާމަނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތުލުސްދޫާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ.`ާ

މައްސަލަާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ޙަްނމަދުާޠ ރިޤްާާމު މިހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ މައްސަލައެްއެގޮގތުަގިއާ ކުްއލިާ ޢ ދަމްާ ރޮޒައިނ ާ

އެކަމަނ ާ ސަބަބަކީ،ާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ މަރުޙަބ އ ިއާ އެކަަމނ އަށްާ ހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަކައިާ

ރައްޔި ތުލުސްދޫާ ދ އިރ ެގ،ާ ތުލުސްދޫާ އެބޭފުޅުންެގާާނިސްބަތްވަޑައިަގންނަވ ާ ކަންބޮޑުވުމ އިާ ތުންެގާ

 2190ފިކުރުާމިމަޖިލީހ ާމިސަރުކ ރުެގާސަމ ލުކަމަށްާެގންނެވުމަކީާެއކަމަނ ާކުރަްއވަންޖެހިވަޑައިަގންނަވ ނެާ

ކަމެއްކަުމަގއިާހަމަަގއިމުެވސްާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާހަމައެހެންމެ،ާއަޅުަގނޑުާހިތ މަކުރަންާފުނަދޫެގާ

،ާޝުޢޫރ ،ާވިސްނުމ ާއެކަންތައްތައްާެއޮގތަށްާހުރިއިރު،ާެއދ އިރ ެގާާރައްޔިތުންާއެބޭފުޅުންެގާޚިޔ ލާ 

މަސައްކަތްާާ އެފަދަާ ެގނައުމަށްޓަކައިާ ސަމ ލުކަމަށްާ ސަރުކ ރުާ މިއަދުެގާ މިމަޖިލީހަށ ާ މެންބަރުާ

ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ހިތ މަކުރ ކަމެއް.ާ އަޅުަގނޑުާ ެއއީާ ނުކުރެއްިވކަންާ

އެ އިޙްސ ސްތަކ ިއާާދ އިމެންބަރުންނަކީާ ރައްޔިތުންެގާ އެދ އިރ އެްއެގާ މީހުން.ާ ތަމްސީލުކުރ ާ  2195ރ އެއްާ
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ހުށަހަޅ ާ ނަމަވެސްާ މެދުވެރިކޮަަށްާ މަޖިލީސްާ ރައްޔިތުންެގާ ރައްޔިތުންނަށްާ ސަރުކ ރަށ އިާ ވިންދުާ

ދޭންޖެހޭާބައެއް.ާއަޅުަގނޑުާހަމަގައިމުެވސްާތ އީދުކުރަންާސަރުކ ރުންާމިއެޅުްއވިާފިޔަވަަަޅަށް.ާެއާާ

މިއަންނަނީާތ އީ ދެކެމުންާ މިއަންނަނީާ ބަލަމުންާ ޒަމ ނުއްސުރެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ސަބަބަކީާ ދުކުރ ާ

ކިބުރުވެރިާާ ފޮނިބޮޑު،ާ މީހުންނަކީާ މ ލޭާ ކަންތައްތައް.ާ މީހުންެގާ މ ލޭާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ

ޖީ މީހުނެްގާ މ ލޭާ ފައިސ އެއްާ ލިބޭހ ާ މީހުންނަށްާ ރ އްޖެތެރޭާ އަޅުަގނޑުެމންާ  2200ާބަށްާބައެްއެގޮގތުަގއި.ާ

ާާ ކުްއޔަށް ެގދޮރުާ ތަނަކީާލައިދީެގންާ މަޖުބޫރުވެފައިވ ާ ުއޅެންޖެހިފައިާ އަުގަގއިާ ބޮޑުާ ހިފައިެގންާ

އަތޮޅުތަކުަގއިާާ ރ އްޖެތެރޭެގާ ބޭނުމެއްނޫންާ އަޅުަގނޑެްއާ ހަމައެހެންމެ،ާ މ ލެކަމަށްވ ތީ.ާ

ރަ މިވިސްނުންާ ބަދަލުެވެގންދ ކަށް.ާ މިޮގތަށްާ ފިކުަުރުާ ރަށްރަށުެގާ އްޔިތުންނަށާްާއަތޮޅުވެރިކަންކުރ ާ

އެނެގންޖެހޭނާެާ ރައްޔިތުންނަށްެވސްާ ރަށްރަށުެގާ އަތޮޅުވެރިކަންކުރ ާ ރ އްޖެތެރޭަގިއާ އަންނ ކަށް.ާ

 2205އެމީހުންނަކީވެސްާއަތޮޅުެގާއެހެންާރަށެކޭާއެއްފަދައިންާހަމަާދިވެހިާރައްޔިތުންާތިބިާރަށްރަށްާކަން.ާ

ފަސޭހަ ރަްއޔިތުންނަށްާ ިގނަާ ޮގތެއްަގއިާ ހަމަހަމަާ ރަށެއްަގިއާާއެހެންވީމ ،ާ ދެވެނޭާ ޚިދުމަތްާ ކަމ އެކުާ

ރައްޔިތުންނަށްޓަކަިއާާ މުޅިާ ޤ އިމްކުރުމަކީާ ާ އޮފީސްާ އަތޮޅުާ ނޫނީާ ރަށްާ ކުރ ާ އަތޮޅުވެރިކަންާ

ސަރުކ ރުންާކުރަންޖެހޭނެާކަމެއްކަމުަގއިާހަމަަގއިމުވެސްާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުމެންާ

ދައްކ އިރު ވ ހަކަާ ޑިމޮކްރަސީެގާ ހަމަަގއިމުވެސ1980ާާާާްާާމިދައްކަނީާ ތެރޭަގއިާ އަހަރުތަކުެގާ ެގާ

ނ ސިރުެގާާ އ ދެ،ާ ޖަލަށްލ ފައި.ާ އެބަޮއތޭާ މީހަކުާ ދެާ މިލަންދޫެގާ އަތޮޅުާ  2210އަޅުަގނޑުމެންާ

ވެރިކަމަށްވުރެންާމިާވެރިކަުމަގއިާކ ޑުެގާައުގބޮޑޭާބުނެެގން.ާއެއީާމުޙަންމަދުާޙަސަންާކިޔ ާމީހަކ އިާ

ދުވަހުާޖަލުަގއިާބޭްއވިޭއ.ާއެހެންވީމ ،ާމިދަންނަވަނީާމިހ ރަކ90ާާާުޙުސައިންާއަޙްމަދުާކިޔ ާމީހެްއ.ާާ

ނޫނޭާހަމައެކަނިާތިވ ހަކަާދަްއކަންވީކީާީމެގކުރިންވެސްާއެވ ހަކަާދައްކަންޖެހޭާއެބަ.ާއ ދެ،ާވެރިކަންާާ

ޢަބްދުްއލަތީފްެގާ ކޮލިޭގާ އަތޮޅުވެރިކަންާ އޮތްާ މަނަދޫަގއިާ ދައްކ އިރުާ ވ ހަކަާ ބަދަލުވ ާ ރަށްާ ކުރ ާ

ހޮޅުދޫއަށްާއަތޮޅުވެ އެމަނިކުފ ނުާ ބޭރުކޮށްލީމ ާ ނިކުމެާ ރައްޔިތުންާ މަނަދޫާ  2215ރިކަމުަގއިާ

ކުރ ކަމެއްވެސްާާ އެކަނިާ މިހ ރުާ މިއީާ ހޮޅުދޫަގއޭ.ާ ހިންީގާ އޮފީސްާ އަތޮޅުާ އަތޮޅުވެރިކަމ ެއއްކޮށްނޭ.ާ

ޝުޢޫރުފ ޅުކޮށްާ ރަްއޔިތުންާ އެޮގތަށްާ ނޫން.ާ ކަމެއްވެސްާ ތ ީއދުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ އަދިާ ނޫން.ާ

އެކަންާރައްޔި މިސަރުކ ރުންާ ޤަބޫލެއްނުކުރަންާ އަޅުަގނޑެއްާ ކުރ ކަށް.ާ އެކަންާ ނިކުތީމަާ ތުންާ

ރަްއޔިތުންެގަެާ ބަދަލުކުރުމުަގއިާ އަތޮޅުވެރިކަންާ މިާ ޤަބޫލުކުރަނީާ ައޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ކުރ ނެކަމަށްާ

 2220ޚިދުމަތާްާާާފިކުރ އި،ާރައްޔިތުންެގާވިސްނުމ އި،ާރައްޔިތުންނަށްާފަސޭހަވ ނެޮގތްތަކ ިއާރަްއޔިތުންނަށް

ކުރުމުެގާާ މަަގކަށްާ ފަސޭހަވ ނެާ ކުރުުމަގއިާ މަސައްކަތްތައްާ ކުރަންޖެހޭާ ސަރުކ ރުންާ ދިނުމުަގއިާ

ކުރަްއވ ނީ.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ކަށްާނެތީންާއެދ އިރ ތަކަށްާނިސްބަތްވ ާާ މިކަންާ ބޭނުމުަގއޭާ
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މިހ ރުެގ ހޯދުމަށްޓަކައިާ ތ އީދުާ އިތުރުާ އެރަށްރަށުެގާ ބޭފުޅުންާ ތ އީދުާާާސިޔ ސީާ ސަރުކ ރަށްާ

ިމސަރުކ ރަށްާ ތ އީދުާ ރައްޔިތުންެގާ ތުލުސްދޫެގާ ރައްޔިތުންނ އިާ ފޮނަދޫެގާ ބޮޑުވަމުންދ ތީ.ާ

އެބުރިޔެކޭާާ ޭގސްަގނޑެއްާ ކެތްނުކުރެވިެގންާ ބޭފުޅުންނަށްާ ސިޔ ސީާ ބޮޑުކަމުންާ  2225ލިބެމުންދ ލެާ

ކަ ޔަޤީންވ ާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނެތިން.ާ ދަންނަވ ކަށްާ އެކަހަލަާއަޅުަގނޑުާ ންތައްތަކަކީާ

ާާ އެބަހިމެނެއޭ. މީެގތެރޭަގިއާ ކޮންމެވެސްާއެކޮންމެވެސްކަެމއްާ ނިކަމެތިކަމުެގާ ލިބޭާ ރައްޔިތުންނަށްާ

އ ދެ،ާއަޅުަގނޑުމެންާާާވިާބަޔަކުާޒިންމ ާއުފުލަންޖެހޭނޭ.ބައެއްާސިޔ ސީޮގތުންާެއކަންތައްތައްާކުރެއް

ދައްކ އިރުާައޅުަގނޑުމެންާއަތޮޅުތަކުަގއިާކަންތައްތައްާާއަތޮޅުތަކުެގާރަްއޔިތުންެގާކަންތައްތަކުެގާވ ހަކަ

ޒަމ ނުއްސުރެވެސް ނޫންާ ރަނަގޅުޮގތަކަށްާ ެއކަށީެގންވ ާ އެންމެާ ައޅުަގނޑުމެންާކުރެވެމުންދަނީާ ާ.2230 

ކުރ ާޕ ޓީަގއިާތިބިއިރުވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާމިދައްކަނީއޭާއިނޭގތޯ.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާާމިއަދުާވެރިކަން

ފައަތޮ ރަށްރަށުެގާ ނުކޮނެވިވާ ޅުެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާާާާޅުާ ވ ހަކަ.ާ ނުލެވޭާ ނަރުދަމ ާ ވ ހަކައ އިާ

އެ މީެގކުރީެގާ ކީްއވެެގންތޯާ ބޭފުޅުންނަށްާ ނުކުރެނީ.ާޑީ.އ ރް.ޕީާ ނުޖެހެނީ.ާ ވ ހަކަދަްއކަންާ ކަހަލަާ

ކޮންމެ ލ މިހ ރުާ ޕެޓިޝަނެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާނެދުވަހަކުާ ނުލެވިެގން.ާ ނަރުދަމ ާ ފަޅުނުކޮނެވިެގންާ ާ.

 2235ާނ.އަތޮޅުާމަޫގދޫއަކީާޒަމ ނުއްސުރެންާބިމުެގާދަތިކަންާހުރިާރަށެކޭ.ާއެރަށަށްާފަޅުކޮނެދޭށޭާމިބުނަނީ

ރަ ދ އިރ ެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ާާއަދިވެސް.ާ ނެތޭ. ނިޒ މްާ ނަރުދަމ ެގާ ސަބަބުންާާާ،ެއކަމުެގށްރަށަކީާ

ސަ އަޅުަގނޑުމެންާ ކޮށްދޭށޭ.ާ އެކަންތައްތަްއާ އެދަނީ.ާ ނަޖިސްވަމުންނޭާ ފެންާ ރުކ ރަށްާރަށްރަށުެގާ

މިެގންދަނީ. ޑީ.އ ރް.ާާޮގވ ލަމުންާ މިއަދުާ މިމަޖިލީހަށްާއެހެންނަމަވެސް،ާ ބޭފުޅުންާ ޕެޓިޝަނ އިާޕީެގާ ާ

ަވުގތުާނަގ ލަމުންދ އިރުާައޅުަގނޑުމެންާމިތިބެނިާހަމަާޙައިރ ންވެފައި.ާާާާކުއްލިާަމއްސަލައ ާލަިއެގން

ނިންމ ލަމުން ައޅުަގނޑުާ މިދިޔައ ދެ،ާ މިއަދަކީާ ދަންނަވ ނީާ ާވެސްާ މިއަދުާާ  2240އަހަރުެގާ

ުގާާހަންދ ންކޮށްލ އިރު އަޑުިއވެމުންދަނީާ ފޮޅޭނެޔޭާއަޅުަގނޑަށްާ ނޫރ ނިމ ާ ނަޔ މަޭގާ ލްޒ ރުގ ާ

ބުލްބުލްތަކ ާކޮކ ތަކ އި.ާއ ދެާމިފަދަާއަޑަކުންާމިދިޔަާއަހަރުެގާމިދުވަސްާުގުގމ ލަމުންދިޔަާމަންޒަރު.ާ

 ާ.عليكم ާالسالم وންނޭ.ާވިގެާާކެތްނުކުރެާހަމަާއެއުޅެނީމިއަދުާއެހެންކަމުން،ާއެބޭފުޅުންާ

ާ

ާާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ عليكم`. މިނިވަންކަމ އެކުަގއިާާ .السالم  ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  2245ޝުކުރިްއޔ ާ

ާމަޝްވަރ ކުރުމ އިާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާޢަފްރ ޝީމްާޢަލީ .ާހަމަެއފަދައިންާއަސ ސ4ާާްހަމަހަމަކަމ އެކުާޢަދުލުވެރިވުަމކީާޑިމޮކްރަޓިކްާވެރިކަެމއްާބިނ ވ ންޖެހޭ

ވެރިކަ ކުރެވޭާ އެްއޮގތަށްާ ވިންދަށްާ އިޙްސ ސްއ އިާ ރައްޔިތުންާ،ރައްޔިތުންެގާ އެތަނެއްެގާ ާާމެްއަގއިާ

މިއީާާ ބޯލެބުމަކީެވސްާ ޤ ނޫނުތަކަށްާ އަސ ސީާ އެމީހުންެގާ ހަދ ާ މަޖިލީހުންާ ރަްއޔިތުންެގާ އެތަނެްއެގާ
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 2250ާހެޔޮވެރިކަމެއްާކުރަންާއުޅޭާބަޔަކަށްާާރައްޔިތުންާދެކެާލޯބިވެާމައެފަދައިން،ާާއޭެގާއަނެއްާއަސ ސް.ާހަ

ާާ ާާމިކަހަލަާކަންތައްތައްާކުރުމަކީ ފޮނަދޫަގއިާހިންިގާއަތޮޅުެވރިކަންާމިއީާވަރަށްާމުހިންމުކަމެއް.ާށ.

ކޮންާ ތެރެިއންާ އަސ ސްތަކުެގާ މިދަންނަވ ލީާ އަޅުަގނޑުާ ބަދަލުކުރުމުަގއިާ މިލަންދުއަށްާ އެއަތޮޅުެގާ

ހިތްޕެ އެބޭފުޅުންާ ާާއަސ ސެއްަގއިތޯާ ބަެއއްނަމަ ަމޝްވަރ ކުރ ާ މިނިވަންކަމ އެކުާ ކަމ އިާހަމަހަމަވީ.ާ

ފުޢަދު ސަރުކ ރެއްނަމަާ ކުރ ާ ކަންތައްާ މިލަންދޫެގާލުވެރިކަމ އެކުަގއިާ ރައްޔިތުންނ ިއ،ާ ނަދޫެގާ

 2255ރައްޔިތުންނ އިާއަދިާށ.އަތޮޅުެގާހުރިހ ާރަްއޔިތުންެގާޙައްޤުަގިއާކުރެވުނުާމަޝްވަރ އަކީާކޮބައިތޯ.ާާ

ފަ ބެލިފައިާރައްޔިތުންެގާ ހުރިޮގތްާ ޚިޔ ލުާ ެއމީހުންެގާ ވ ހަކަދައްކައިެގންާ އެމީހުންނ އިާ ރ ތުންާ

އިންޞ ފުންާ ހަމަހަމަކަމ ާ ބަލ އިރުާ ހޯދަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޙައްޤުތައްާ ރަްއޔިތުންެގާ ާކޮބައިތޯ.ާ

މަޝްވަރާ  ނެތްކަމުގައިމިނިވަންކަމ އެކުާ ކުރެވިފައިާ އެއްވެސްކަމެއްާ މިއިންާ ާާކުރަންޖެހޭކަމަށްވ ނަމަާ

އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންޖެހޭ.ާމިމައްސަލައިެގާޙަޤީޤަތަށްާރަނަގޅަށްާމީެގާއަސްލުާސަބަބަކީާކޮބައިތޯާާ

 2260ބަލ ލެވިޖިއްޔ ާހަމަާހުރިހ ާބޭފުޅުންވެސްާެއއްބަސްާވ ންޖެހޭނެާސަބަބަކީާދިވެހިރ އްޖޭެގާރަްއޔިތުންާ

ނުވަ ނޫންޮގތަކަށްާ އެްއޮގތްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާ މިއޮތްާ ހަދ ފައިާ އޭަގއިާާވެެގންާ ޚިލ ފަށްާ ތަާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީންާާ ޢަމަލުކުރަމުންދ ތީ.ާ ސަރުކ ރުންާ މިއޮތްާ މިހ ރުާ ދިވެހިރ އްޖޭަގިއާ ނެތްޮގތަކަށްާ

ާ އޮތީާ 7ާކޮންތަނެއްަގއިތޯާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ބަހ ލަން.ާ ރ އްޖެާ ފަރ ތުނާްާދ އިރ އަކަށްާ ެގާ

ާާ ރަށްތަކުަގޔ ިއާާާާޖޭެގާހުރިހ ބ ރެއްާލިބިެގންތޯާދިވެހިރ އްޖޭެގާެއކިާދިވެހިރ އްޤ ނޫނުއަސ ސީންާކޮން

އެދެއްވަމުންާާ އެބޭފުޅުންނަށްާ މިތިބެނީ.ާ ކައުންސިލަރުންާ ދ އިރ ތަކުަގއިާ އެކަނޑައެޅުްއވިާ  2265އެބޭފުޅުންާ

ެގންދަވ ާހުރިހ ާފަިއސ ާެއީއާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާކޮންާމ ްއދ އަކުންާބ ރުާލިބިެގންާކުރެޭވކަމެއްތޯ.ާާ

ކަމެއްކަ ކުރެވޭާ ހެޔޮއެދިެގންާ ބ ޠިރައްޔިތުންނަށްާ ހޭދަެއްއނުކުރީސްާުމަގިއވ ނަމަާ ފަިއސ ާ ލުޮގތުަގއިާ

ހޭދަކުރުމަކީާާ ފައިސ ާ އަޅުަގނޑުމެންބ ޠިލުޮގތުަގއިާ ކަނޑައެޅިެގންާ ަގބޫލުނުކުރ ކެމެއް.ާާާާމިއީާ

ަގވ އިދ އިާޚިލ ފަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާޚިލ ފަށްާއޭެގާރޫޙ ާއެއްޮގތްނުވ ާޮގތްޮގތަށްާކަންތައްކުރީމ ާާ

އިޞްލ ޙުކުރުމަާ ސަރުކ ރުާއެކަންާ އިޞްލ ޙުކޮށްާ އެކަންކަންާ މަސްއޫލިއްޔަތެއް.ާ މަޖިލީހުެގާ މިާ  2270ކީާ

ޒިންމ ދ ރުކުރުވުމަށްާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންާމަސައްކަތްކުރީމ ާއޭެގާބަދަލުަގއިާއެމީހެްއެގާނުލަފ ކަންާ

ވ ނެާދައްކ ލުމުެގޮގތްާދެއްކުމަކީާމިއީާއަޅުަގނޑުާހިތުންާހެޔޮއެދޭާވެރިއެްއެގާކިަގއިބައިާހުރެެގންނު

ެވރިއެްއެގާާ ވެރިކަންކުރ ާ ލޯބިވ ން.ާ ރައްޔިތުންދެކެާ ޖެހޭނެާ ކ މިޔ ބުކުރަންޏ ާ ކަންކަންާ ކަމެއް.ާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާ ޖެހިެގނެއްނުވ ނެ.ާ ސިފަާ އަނިޔ ވެރިކަުމެގާ ރޫޙް،ާ ބަދަލުހިފުމުެގާ ކިބަިއަގއިާ

ާާ މިދިޔަ ވޭތިވެާ ކަނ10ާާްއަޅުަގނޑުމެނަށްާ ފެންނަާ މަސްދުވަހުތެރެއިންާ އިޭވާާވަރަކަށްާ  2275ތައްތަކަށްާ

މީހ ެގާ ފ ޑުކިޔ ާ ތިމ އަށްާ ކޮންމެޮގތެއްިވޔަސްާ ދައްކ ލ ނަމޭ".ާ "ނުލަފ ކަންާ ބަލ ލަމ ތޯ.ާ އަޑުތަކަށްާ
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ޕ ޓީާއުވ ލެވެންޖެހޭނެއޭ،ާތިމަންނ އަށްާފ ޑުކިިއެގންާނުވ ނެ.ާއަދި،ާއެވަރުންނެއްެވސްނޫނޭ.ާވަރަށްާ

ރ އްޖޭެގާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާއޮތަސްާނެތަސްާފަހުންނޫންތޯާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާިއވިެގންދިޔައީާދިވެހި

ޕްރޮވިންސްތައްާހަދ ނަމޭ.ާދިެވހިރ އްޖޭެގާހުރިހ ާރައްޔިތުންނ ާޚިލ ފަށްާކުރެވޭާކަެމއްާމިއީ.ާހަމާަާ

ޤ ނޫނުަގިއާާ އިސްލ މީާ ދަންނަވ ލ ނީާ ވ ހަކަެއއްެގޮގތުަގއިާ އެންމެފަހުާ އަޅުަގނޑުާ  2280އެހެންާ

ާ އެާ އަދަބުތައް،ާ ބޮޑެތިާ އެބަާާކަނޑައެޅިފައިހުރިާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ނުބޭްއވުަމށްާ

ރިޔ ސީާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނަޝީދުާ ރައީސްާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ މިީއާ ވަޞިްއޔަތްކުރެއޭ.ާ

ިއސްލ މީާ ސިއްރަކީާ ހުރިހ ވެސްާ މީެގާ އެއީ.ާ ވ ހަކަެއއްާ ދިޔަާ ދަންނަވަުމންާ އިންތިޚ ބުަގއިވެސްާ

ކިބައިާ އޭނަެގާ ައސަރުާ އެކަމުެގާ ނެތުން.ާ އެހެންވީމަ.ާތަޢުލީމުާ ނެތީާ ލޯބިާ އެކަމަށްާ ނެތުން.ާ ަގއިާ

މިދަންނަވަނީާ މިހ ރުވެސްާ ބޭފުޅެއްނޫނޭ،ާ ހަމަވ ާ ކުފޫާ އޭރުެވސްާ ދެންނެވީާ އަޅުަގނޑުާ  2285އެހެންވީމަ،ާ

ކުފޫާހަމައެއްނުެވއޭ.ާއެހެންީވމަ،ާމިހ ރުާބުއްދިވެރިއެްއެވްއޖިއްޔ ،ާއެމް.ޑީ.ޕީެގާއެްއވެސްާބޭފުޅަކުާ

އިސްނުކުރައްާ ކޯފ ާ ައވަހަށްާމިކަމ ާ ހައްދަވަންޖެހޭޮގތަކީާ މިކަމުަގއިާ ބުއްދިވެރިއެްއެވއްޖިއްޔ ާ ވ ތި.ާ

ސަލ މަތްވުން.ާއޭެގާމ ނައަކީާއިސްތިޢުފ ދެއްވުން.ާައޅުަގނޑުާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލަމުންާއަޅުަގނޑުެގާާ

ައޅުަގނޑުާާ ދެންނެވިއްޖިއްޔ ާ އެްއޗެްއާ ކުޑައިމީސްާ ބޭފުޅަކަށްާ ެއއްެވސްާ ނިންމ ލ ނަން.ާ ވ ހަކަާ

 2290ާރަށްބޮޑަށްާމަޢ ފަށްާއެދެން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ވަ

ާ

ައޅުަގނޑުާާާކެންދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާ މައްސަލައިަގއިާ ކުއްލިާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ މިާ މިހ ރުާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ދޫއ އިާކ.ތުލުސްދޫާއަތޮޅުވެރިކަންކުރ ާރަށްރަށުެގޮގތުަގިއާާފުރަތަމަާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާށ.ފުނަާތަސްމީންާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:

ސަބަބެއްކަމަށްާާ ބަދަލުކުރުމުަގއިާ ރަށްާ އަތޮޅުވެރިކަންކުރ ާ މިާ ރަށަކަށްާ އެހެންާ އޮްއވ ާ

 2295ބަޔ ންކުރަްއވ ފައިާމިވަނީ،ާއެާރަށްރަށުަގއިާއަތޮޅުވެރިކަންކުރ ާރަށަކުންާއަދިާއަތޮޅުއޮފީސްާހުންނާަާ

މަތްތައްާދިނުމަށްާއެކަށީެގންވ ާއަމ ންާމ ޙައުލެއްާނެތްކަމުަގއި.ާއަޅުަގނޑުާާރަށަކުންާދޭންޖެހޭާޚިދު

އެންމެާފުރަތަމަާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާމީެގާައސްލަކީާކޮބައިތޯއޭ.ާއެންމެފަހުންާއަޅުަގނޑުމެނަށާްާ

އޮފީހުގެާ އަތޮޅުާ ހުރިާ އެރަށުެގާ ހ ދިސ އަކ ިއުގޅިެގންާ ދިމ ވިާ ށ.ފުނަދޫަގއިާ މިދިޔައީާ ާާއިިވެގންާ

ކިހ ވަރަކަށްާާ ޙަޤީޤަތްާ މިކަމުެގާ ވ ހަކަ.ާ ބަދަލުކޮށްލިާ ރަށަކަށްާ އެހެންާ ވަުގތީޮގތުންާ ޚިދުމަތްތައްާ

ިމއީާއަޅުަގނޑުމެންާ ބައްލަވ ފަިއވޭތޯ.ާ ތަޙްޤީޤުކުރަްއވަިއާ ކިހ ވަރަކަށްާ މިކަންާ  2300އޮޅުންފިލުވ ފަިއވޭތޯ.ާ

ޅިެގން،ާެއއީާައޅުަގނޑުމެނަށްާބަލަންޖެހޭާކަމެއް.ާށ.އަތޮޅުާފުނަދޫަގއިާއެާދިމ ވިާަމއްސަލައ އިާުގ

މަޢުލޫމ ތު،ާއަޅުަގނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިވ ޮގތުަގއިާރަށުެގާބައެއްާރަްއޔިތުންާރަށުަގއިާހުންނެވިާ

ހިތްހަމަނުޖެހިެގންާޝަކުވ ާއުފުލުންާ ދޭތެރޭަގިއާ ޮގތ އިާ އަތޮޅުާކައުންސިލަރުާކަންތަްއތައްކުރަްއވ ާ
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ެގތެރެއިންާދިމ ވިާކަެމްއެގޮގަގއި.ާމިކަމުަގއިާޤ ނޫނ ާަގވ އިދ އިާާއޭނ އ ާބައްދަލުކޮށްާކުރިާޝަކުވ ެއއް

ފުރަތަމާަާ އެންމެާ އޮތްާ މިކަމުަގއިާ ިމއީާ ބެލުންާ ތަޙްޤީޤުކޮށްާ ހިނގ ފަިއވޭތޯާ ޢަމަލުތަކެއްާ  2305ޚިލ ފުާ

މަރުޙަލ ނޫންތޯއޭާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާބޭނުންވަނީ.ާރަށެއްެގާއަމ ންކަންާގެއްލިާއެރަށުންާޚިދުމަތާްާ

ވަރަށްާނުދެވޭވަ ހިނގ ދިޔަޮގތްާ އެކަންާ ނިންަމވ އިރުާ ސަރުކ ރަކުންާ ދިޔަކަމަށްާ ކަންތައްތައްާ ރަށްާ

ރަނަގޅަށްާބައްލަވަންޖެހޭނެއޭ.ާކަމ ބެހޭާދ އިރ ތަކުެގާބޭފުޅުންާފޮނުވަިއެގންާެއކަންާދިމ ިވޮގތަކ އި،ާާ

ބައްލަވަންޖެހޭނެއޭ.ާާާއޭަގއިާއެްއވެސްކަހަލަާޤ ނޫނ އިާަގވ އިދ ާޚިލ ފުާކަންތައްތަކެއްާހިނގ ފަިއވޭތޯ

ދުވަހުާ އަނެްއާ ހަމަާ ކުއްލިައކަށްާ ކީްއވެެގންތޯއޭާ ކިހ ވަރަކަށްތޯއޭ.ާ ކުރެވުނީާ  2310އެކަންާ

ނަމަވެސްާ ަވުގތީޮގތުންާ ޚިދުމަތްތައްާ އޮފީހުެގާ އަތޮޅުާ ނޫނީާ ރަށް،ާ އަތޮޅުވެރިކަންކުރ ާ

ނި ތަޙްޤީޤުކުރައްވައިާ ަވޑަިއެގންާ އަޑިއަށްާ މިކަންކަމުެގާ ންމަވަންދެންާބަދަލުކުރައްވަންވީ.ާ

މަޑުނުކުރެްއވީާކީެއއްެވެގންތޯޭއ.ާއެާތަޙްޤީޤިކުރެއްވީމ ާނުކުތްާނަތީޖ އަކީާކޮބައިތޯއޭ.ާކޮންާބަޔަކުާ

ކޮންކަމެއްާކޮށްެގންތޯާިމއުޅެނީ.ާކޮންކަހަލަާޣައިރުާޤ ނޫނީާކަންތައްތަކެްއާކޮށްެގންތޯ.ާެއކަންކަމުެގާާ

ނުނުކުތީ މައްސަލަތަކެއްާ ނުކުންނަާ މިާ މިހ ރުާ ބޭނުންވަނީ.ާއޭރުންާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ  2315ހޭާ

ަގވ އިދ ާާ ޤ ނޫނ އިާ ދިންޮގތުަގއިާ މަޢުލޫމ ތުާ އެރަށުންާ އަޅުަގނޑަށްާ އެނުގނުޮގތުަގިއ،ާ އަޅުަގނޑަށްާ

ކޮންމެހެނާްާ ައޅުަގނޑުާ މިވިދ ޅުވަނީ.ާ މިފަރ ތްތަކުންާ ނުވ ކަމަށްާ ހިނގ ފަކ ާ ޢަމަލުތަކެއްާ ޚިލ ފުާ

އެކަ އެްއޗަކަށްާ އެވިދ ޅުވ ާ ބޭނުމެއްނުވޭ.ާާއެބޭފުޅުންާ ނިންމ ކަށްާ ނިންމުންތައްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނިާ

ތަޙްޤީޤުކުރަްއވ ފަިއާާ އޮތީ.ާ ތަޙްޤީޤުނުކުރަްއވ ާ އެކަންކަންާ ސަރުކ ރުންާ ކީްއވެެގންތޯާ

 2320ވިދ ޅުވ ންވީނޫންތޯާމިވެނިކަމެްއާހިނިގއޭާމިވެނިޮގތަކަށޭާމިވީ.ާއަދި،ާފިޔަވަޅުައޅަންޖެހޭާފަރ ތްތަކ ާ

ފިޔަވަޅުވެ މިކަހަލަާދޭތެރޭަގއިާ ކުއްލިޮގތަކަށްާ ހަމަާ ކަންބޮޑުވަނީާ އަޅުަގނޑުާ ައޅަންވ ނެ.ާ ސްާ

ަވރަށްިގނަާ ރައްޔިތުންެގާ ރަށެއްެގާ މުޅިާ މިވ ޮގތަކީާ ނިންމެވީމ ާ ެއާ ނިންމަވ ތީ.ާ ނިންމުންތައްާ

އޮފީހ ާ އަތޮޅުާ ނޫނީާ ހުރުމ އި،ާ ޮއފީސްާ އަތޮޅުާ ރަށުަގއިާ އެާ އަތޮޅެއްަގއިާ އެާ ދިރިއުޅުންާ ބައެްއެގާ

މިކަހަލަާުގޅިފައިާާ ކުއްލިއަކަށްާ ުގޅިފައިވ އިރުާ ހުރުމ ާ ތަންތަންާ ޚިދުމަތްދޭާ ހުންނަާ ދެންާ

މިދަނީ.ާާ ލިބިެގންާ ނިކަމެތިކަމެއްާ ވަރަށްބޮޑެތިާ ރަްއޔިތުންނަށްާ އެރަށުެގާ ނިންމ ލީމ ާ  2325ނިންމުންތައްާ

ތިޞ ދީާއެރަށުެގާރައްޔިތުންެގާއެތައްާބައެްއެގާއ މްދަނީާލިބޭނޭާމަުގާބަންދުވެެގންދަނީ.ާރަށުެގާިއޤް

ޙ ލަތުާދަށަށްދަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާމިކަހަލަާކަންތައްތައްާނިންމަވ އިރުާމިއަށްވުރެންާހަރުދަނ ޮގތެއްަގިއާާ

ފުނަދޫކަމުަގިއވިޔަސްާާ ށ.އަތޮޅުާ އެީއާ ަގބޫލުކުރަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ނިންމަވަންޖެހޭނެކަމަށްާ

ރަާ ބައްލަވ ފައިާ ރަނަގޅަށްާ ޙަޤީޤަތަށްާ ކަމުެގާ ކަންކަންާކ.ތުލުސްދޫކަމުަގއިިވޔަސްާ އްޔިތުންނަށްާ

މަސަްއކަތްކޮށްފަޭއާާ ޙައްލުކުރެވޭތޯާ މަްއސަލަާ ޞުލްޙަވެރިކަމ ެއކީަގއިާ އަދިާ  2330އޮޅުންފިލުަވއިދީފައިާ
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ކޮށްފައިވަނީކީާާ މިކަންާ ފެނުނުތ ނަގއިާ އަޅުަގނޑަށްާ ނިންމަންވ ނީ.ާ ނިންމުންތައްާ މިކަހަލަާ ބޮޑެތިާ

އެއީ ހިތ މަކުރ ކަމެއް،ާ އަޅުަގނޑުާ އެއީާ ކުރ ކަމެއް.ާާާާމިހެނެއްނޫން.ާ ކުށްވެރިވެސްާ އަޅުަގނޑުާ

ދޭތޭަގިއާ ރަްއޔިތުންނ ާ ޯއގ ތެރިކަމ އެކީަގއިާ ސަރުކ ރަކުން،ާ ރައްޔިތުންެގާ ހިތުންާ އަޅުަގނޑުާ

ބަްއލަވ ފައިާާ ކަންކަންާ ަވުގތުނަަގއިެގންާ ކުރައްވަންވ ނީާ ކަންތައްތައްާ ސަރުކ ރަކުންާ ކަންތައްކުރ ާ

ސުލްޙަެވރިކަމ އެކީގައި މަސަްއކަތްޕުޅުކުރައްވ ފައި.ާާދިރ ސ ކުރަްއވ ފައިާ ޙަްއލުކުރެވޭތޯާ ކަންކަންާ ާ2335 

އަޅުަގނޑުމެނަށްާމިއަދުވެސްާޔަޤީންކަމ އެކީަގއިާދަންނަވ ކަށެްއނޭނޭގާފުނަދޫަގއިާތިހިނިގާހ ދީސ ެގާާ

ޙަޤީޤަތަކީާކޮބައިކަެމއް.ާއަޅުަގނޑުމެންާގ ތުާބޭފުޅުންާވިދ ޅުވ ާވ ހަކަާއަޅުަގނޑުމެނަށްާައޑުިއވެނީ.ާ

އެބަިއވޭ.ާާއަޅުަގނޑުމެ އަޅުަގނޑުމެނަށްާ ވ ހަކަވެސްާ ދައްކ ާ ފަރ ތްތަކުންާ ތަފ ތުާ ޚިޔ ލުާ ނ އިާ

ީވޮގތެްއާާ ތަޙްޤީޤުކުރައްވ ފައިާ ތަޙްޤީޤުނުކުރައްަވނީ.ާ ރަނަގޅަށްާ އެމައްސަލަާ ކީްއވެެގންތޯއޭާ

މިންވަރުންާ ލިބުނުާ މަޢުލޫމ ތުާ އަޅުަގނޑަށްާ ހ މަނުކުރަނީ.ާ ަގބޫލުކުރެޭވޮގތަކަށްާ  2340އެންމެނަށްާ

ވ ހަކަދެއްކީމ ާއަޅުަގ ބޭފުޅުންނ ާ ބައްދަލުވިާ އަޅުަގނޑ އިާ ރައްޔިތުންެގތެރެއިންާ ފުނަދޫެގާ ނޑުާ

ރަނަގޅަށްާާ ކަމެއްވެސްާ ދިމ ވިާ ފުނަދޫަގއިާ އެކަމަށްާ އެދިވަޑަިއަގންނަވަނީާ އެބޭފުޅުންވެސްާ

ާާ ބައްލަވ ފަިއ ޙަޤީޤަތަށްާ އަސްލަށްާ ކަުމެގާ ބައްލަަވއިދެްއވ ށޭ.ާ ތަޙްޤީޤުކޮށްާ ކަންކަންާއޮޅުންފިލުަވއިާ

ނިންމަވ ށޭ.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާަވުގތުާހަމަވުމ އެކީަގއިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ،ާާ

ރައްޔިތުންެގާާ މިކަންާ ބަދަލުކުރުމެއްނޫނޭ.ާ ަގބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުެވސްާ ބަދަލުކުރިމަކީާ ބަދަލުކުރިާ  2345މިާ

ވ  އެދޭާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ެގންދިއުމަށްާ މިނޫންޮގތަކަށްާ އަޅުަގނޑުެގާާޙައްޤުަގއިާ ދަންނަވ ލަމުންާ ހަކަާ

ާވ ހަކަާނިންމ ލަން.ާ

ާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާމިއަދަކީާވަރަށްާއުފ ވެރިާދުވަހެއް.ާމިާއުފ ވެރިާދުވަހުާމިއޮތްާާމައްޗަްނޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާ

ވ ހަކަދައްކ ލުާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދުާ ބެހޭޮގތުންާ މައްސަލައ ާ ކުއްލިާ އުފ ވ ާސަބަބުވެސްާާއުފ ވެރިާ އަޅުަގނޑުާ ކުރިންާ  2350ާމުެގާ

ދަންނަވ ލ ނަން.ާމިދިޔަާއަހަރެުގާމިާދުވަހަކީާމުޅިާދިވެހިރ އްޖެހެންާރީނދޫކުލައިންާފޮތިތައްާދެމިާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ހަނދ ންތައްާ އެދުވަހުާ އެހެންމެާ ހަމަާ ދުވަސް.ާ އުޅުނުާ ޮގވަމުންާ ނަޔ މަޭގާ ުގލްޒ ރުގ ާ

ލަާމަޢުޟޫއަކަށްާވ ހަކަދައްކ ލަންާލިބުމަކީާއަޅުަގނޑަށްާލިބޭާަވރަށްާބޮޑުާއ ކޮށްލުމުެގޮގތުންާމިކަހަ

ހުށަހެޅުއްިވާާ މައްސަލަާ މިާ މައްސަލައެއްެގޮގތުަގއިާ ކުއްލިާ އެހެންމެާ ހަމަާ އަދި،ާ އަފަލެއް.ާ

ބޮޑަށްާާ ވަރަށްާ އ ދަމަށްާ ރޮޒެއިނ ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ ިއރ ެގާ ތުލުސްދޫާ  2355ޢިއްޒަތްތެރި،ާ

ން.ާއެާމިމައްސަލަާހުށަހެޅުއްވީމަާއަޅުަގނޑުާމިވ ހަކަވެސްާދަންނަވ ލަންާފުރުޞަތުާޝުކުރުދަންނަވަ

އަޅުަގނޑުެގާާ އެބަހުރި.ާ ބަދަލުކޮށްފައިާ އޮފީސްތަްއާ އަތޮޅުާ ައތޮޅުތައް،ާ މީެގކުރީަގިއވެސްާ ލިބުނީ.ާ
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ަގއް ގ.އަތޮޅުާ ބަދަލުކޮށްާ ހިތަދޫއަށްާ އޮފީސްާ ސ.މަރަދޫާ ނުަވނީނަމަާ ދޮުގކަމުަގިއާ ދޫާާމަޢުލޫމ ތުާ

ހުރެފައިާ މ ލޭަގއިާ ހުރެފައިާ ހުޅުލޭަގިއވެސްާ ކ.މ ލެާ ނިލަންދޫއަށް،ާ ފ.މަޫގދޫާ ތިނަދޫއަށް،ާ

ބ.ދަރަވަންދޫާ ބަދަލުވެފައިާ ހޮޅުދުއަށްާ މަނަދޫާ ނ.އަތޮޅުާ އެހެންމެާ ހަމަާ ބަދަލުވީ.ާ  2360ތުލުސްދޫއަށްާ

ހއ.ހޯރަފުށި ބަދަލުވި.ާ ކުޅުދުއްފުށްޓަށްާ ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރުާ ބަދަލުވި.ާ ދިއްދޫއަށްާާއޭދަފުށްޓަށްާ ާ

ށ.މ ކަނޑޫދޫއިންާާ އެހުންނަނީ.ާ ކަންނޭނެގާ ދިއްދޫަގއިާ އަނެއްކ ާ މިހ ރުާ އަދި،ާ ބަދަލުވި.ާ

ވަރަކަށްާާ ކޮންމެެވސްާ ކުރިންވެސްާ ީމެގާ އަޅުަގނޑުާ ށ.މ ކަނޑޫދޫއަކީާ ބަދަލުވި.ާ ފުނަދޫއަށްވެސްާ

ދަށުންާ ނިޒ މެްއެގާ ެއއްފަސްކުރުމުެގާ ށ.މ ކަނޑޫދޫައކީާ ބޭނުނ،ާ އަލިއަޅުވ ލަންާ

ބަދަލުކޮށްާތަ މިލަންދޫއަށްާ މީހުންާ މ ކަނޑުދޫާ އެރަށަށް،ާ ެއއްފަސްކުރެވިާ  2365ރައްޤީކުރުމަށްޓަކައިާ

އެހެނަސްާމިއަދ ާހަމައަށްވެސްާއެްއވެސްާއިޖުތިމ ޢީޮގތުންާއެްއވެސްކަެމއްާނުކޮށްދީާއޮތްާރަށެއް.ާ

އަތޮޅުވެރިކަން މިާ ެއރަށަށްާ މިލިބުނީ.ާ އުފަލެްއާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ އެރަށަށްާ ބަދަލުވީތީ.ާއެހެންވީމަ،ާ ާ

ރަށަށްާ އަޅުަގނޑުާ ކިހިނެްއވެެގންތޯ.ާ ބަދަލުކުރީާ އަތޮޅުވެރިކަންާ މިާ ބަލ ލ ނަންާ ދެންާ އަޅުަގނޑުާ

ާާ މިމަހު މިވ އެްއޗަކީާ ބަލައިލިިއރުަގިއާ ބަލައިލިން.ާ މިާ ފޯނުކޮށްލ ާ ވަރަކަށްާ ވަނ15ާާާަކޮންމެވެސްާ

ާާ ުގޅ ާއަހ ލ10.30ާާީދުވަހުެގާރޭ ފުނަދާޫާއެހ ކަށްހ އިރުާއަޅުަގނޑުާއެރަށްާ  2370މ ާއެނުގނީ.ާށ.އަތޮޅުާ

ރަށުންާ ކައުންސިލަރުާ އަތޮޅުާ މިކައުންސިލަރު،ާ ނުވަތަާ ައތޮޅުވެރިާ ނުކުމެާ ބަޔަކުާ ވަރަށްިގނަާ

އޭނ އަށްާާ ފަޅުރަށަކަށްވެސްާ އެއްެވސްާ ނިންމީާ ބޭރުކުރަންާ އޭނަާ ެގންޮގސްާ ޮގނޑުދޮށަށްާ ބޭރުކުރި.ާ

އޭނައަށްާކޮންމެެވސްކަހަލަާހަމްދަރުދީއެްއވ ާާނޭރޭޮގތަށް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއޭނ ެގާޙައްޤުަގއިާނުވަތަާާ

ެގނައީ ހޮވަިއެގންާ އޭނަާ އަޅުަގނޑަށްާާ…ބަޔަކުާ މިހ ރުާ އެހެންވީމ ،ާ ހޮވީ.ާ ހޮވިހެންާ މ ވަހަރެއްާ ާ.

މިލަންދާޫާ އުފ ކުރަންާ އަހަރެންާ މ ވަހަރެްއކަން.ާ ލައްވ ލ ފައިާ އެއޮތީާ މީހުންނަށްާ މިލަންދޫާ  2375އެނޭގާ

ދެން، ހޮވީތީވެ.ާ އެމ ވަހަރުާ އޮތް،ާާާާމީހުންާ ކ.ތުލުސްދޫަގއިާ ކ.ތުލުސްދޫ.ާ ބަލ ލ ނަންާ އަޅުަގނޑުާ

މީނަާބޭރުކޮށްފައިާއިންނަނީާއަޅުަގނޑުމެންެގާކުރީެގާރައީސްާމައުމޫންާޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާސިފައިންެގާާ

އެހ ކަށްހ އިރުާއޭނަާކޮޓަރީަގއިާނިދ ފައިާޮއއްވ ާކޮޓަރީަގިއ9:00ާާާާހ ޒިރުކުރުމަށްޓަކަިއާއޮތްރޭ.ާެއރޭާ

ދ ންވީޭއ،ާތަޅައިަގތްާ ކަލޭާ ެއއްވެސްާސުވ ލެއްނެތިާ ބަލ ފައިާ ކިހިނެއްތޯވީާ ނެރެފައިާ އޭނަާ ަގތީނުންާ

މިވަރުވީމަކ ެއްއާާ ބޭރުކުރީ.ާ ރަށުންާ ހަމަާ އޭނަވެސްާ ބަހައްޓ ފައިާ ކިޔ ާ ދ ންވީއޭާ  2380ރަށުންބޭރަށްާ

މި ރަށަކީާ ވެރިކަންކުރ ާ ކުރެޭވނެހެނެއްާ ކެތެއްާ މީހަކަށްާ ެއްއވެސްާ ހިެއއްނުވޭާ ރަށޭާއަޅުަގނޑަކަށްާ

ހިތްހަމަޖެހިެގންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހިތްތެޅޭޮގތްވ ނެކަންާ އެނޭގާ އަޅުަގނޑަށްާ ހުންނ ކަށެއް.ާ ކިޔ ފައިާ

ދެންނެވިންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަދަލުިވއިރުަގއިާ ވެރިކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފެށީމ .ާ ވެރިކަމެްއކުރަންާ

ގ ތްަގ އޮތީާ ުގޅ ލެވިފައިާ މިހ ރުާ ުގޅ ލ ނަމޭ.ާ ނިޒ މަކުންާ ާ%ދަތުރުފަތުރުާ އެތަނ40ާްނޑަކަށްާ ާ.
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ާާ އަޅުަގނޑުމެން ބޭފުޅުންނަށްާ ދުވަސްީވާ އަދިާ ދެންާ ހިތްތެޅޭނެ.ާ ހުރީމ ވެސްާ  2000ާާ2385ފެންނަންާ

ރުފިޔ ދޭޮގތަށްާނިންމީމ ވެސްާބުނީާތިއީާދެންާނުދެވޭނެއޭ.ާޤ ނޫނ ާޚިލ ފުކަމެކޭ.ާއެކަމަކު،ާއެދެނީާ

މި އިންޝުއަރެންސްވެސްާ ހެލްތްާ ބޭސްފަރުވ ެވސް،ާ ދެން،ާއެބޭފުޅުންނަށް.ާ އެދެނީ.ާ ހ ރުާ

ހުރިާއެްއޗެްއާާ ފުރިފައިާ ހަރުބަހެއް.ާ ބުނ ާ މީހުންާ ބުނ ނީާމުސްކުޅިާ ނިންމ ލަމުންވެސްާއަޅުަގނޑުާ

މެީގައޑީަގިއާާ އެނިމުނީ.ާ ހެރިާ ލޮލަށްާ އެމީހެްއެގާ އިލޮށިާ ފޭއްސިާ އެމީހަކުާ ނ ޅ ނެ.ާ ުގޑުުގޑެއްާ

 2390ވ ޮގތަށްާމިކަންތަްއާކޮށްާނިންމ ފައިާމިތަނުަގއިާތިބިާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާދެާމެންބަރުންާޝ މިލު

އަޅުަގނޑުާާ ނުވ ނެކަމަށްާ އެހެންާ މިދައްކައިދެނީ.ާ ސްޓޯރީއެއްާ އެހެންާ މިހ ރުާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ާހީކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ާާާާ.هللاާهداناާأنާلوالާلنهتديާكناާوماާلهذاާهداناާالذيާهللާالحمد`.ާާއޭދަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ  هللاއ ދެ،ާމ ތް

 2395ތެދުމަުގާދައްކަވައިފިާއަޅަކަށްާމަުގފުރައްދ ނެާެއްއވެސްާފަރ ތެއްާނ ންނ ނެ.ާއަދިާމަުގފުރައްދައިފިާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާދުާސަލީމްއަޙްމަ

ޔަޤީނުންވެސްާާ މިއީާ ނ ންނ ނެ.ާ ފަރ ތެއްވެސްާ އެއްެވސްާ ދަްއކަވ ނެާ ތެދުމަުގާ އަޅަކަށްާ

ާާ ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރިާ އެނޭގކަެމއް.ާ އ ޔަތެްއެގާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންާ ޤުަުރުޢ ނުެގާ ކީރިތިާ

ކިބައިންާާ އަނިޔ ވެރިންެގާ އަޅުަގނޑު،ާ ތެދުމަުގނުދައްކަވ ނެކަން.ާ އަނިޔ ވެރިންނަށްާ މ ނ ަގިއވޭ،ާ

އިންސ ނަކަށްވެސްާާ ކޮންމެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތެދުމަަގކީާ އަނިޔ ެވރިނުވުމަށް.ާ އެދެންާ އަޅުަގނޑުާ

އެްއވެސް އެހެންވީމ ،ާ އެއްޗެއް.ާ މަޖިލީހުގެާާާލިބެންޖެހޭނެާ ވެރިޔ ކަމަށްިވޔަސްާ ޤައުމުެގާ  2400އަދިާ

އަނެްއާާ ެއއްބަޔަކުާ އަނިޔ ވެރި،ާ އަޅުަގނޑުިވޔަސްާ ޚުދުާ މެންބަރަކުކަމަށްވިޔަސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ކުއްލިާާ ހުށަހެޅިފައިއޮތްާ މިއަދުާ އ ދެ،ާ ޮގވ ލަން.ާ އަޅުަގނޑުާ އަނިޔ ވެރިނުވުމަށްާ ބަޔަކަށްާ

ޢިއްޒަ ދ ިއރ ެގާ ތުލުސްދޫާ މުހިންމާުާމައްސަލައަކީ،ާ ވަރަށްާ ހުށަހެޅުްއވިާ ރޮޒައިނ ާ މެންބަރުާ ތްތެރިާ

ައންހެނާްާ ހިތްވަރުަގދަާ ވަރަށްާ އެކަމަނ އަކީާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ މައްސަލަެއއް.ާ ކުއްލިާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ ދަންނަވ ނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ޚަދީޖ އޭާ ރެހެންދިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އެކަމަނ ައކީާ  2405ބޭކަނބަލެކޭ.ާ

ާާ އުފ ވެރިާދުވަހެއް.ާއެމް.ޑީ.ޕީެގާބައެއްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވިދ ޅުިވާާރައީސް،ާމިއަދަކީާވަރަށް

ކުލައިންާ ރީނދޫާ މިއީާ މިދުވަސްާ މިދިޔައަހަރުެގާ ހަމަާ ކުލައިން،ާ ރީނދޫާ މިއަދަކީާ ފަދައިންާ

އެދުވަހަށްާާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ދުވަހެއް.ާ އުފ ކުރުިވާ ވަރަށްާ ހިތްތަްއާ 1ާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ

އަ ދެރަވ ންޖެހޭާއަހަރުފުރުނުއިރުާ މިއީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވަރަށްާ ހިތ މަ.ާ ިމކުރަންޖެހުނީާ ޅުަގނޑުާ

 2410މައްސަލަެއއް.ާައޅުަގނޑުމެންާރައްޔިތުންކުރިާހުރިހ ާއުންމީދެއްާފެނަށްެވެގންދިޔަާދުވަސްާމިއަދަކީ.ާާ

ިމެގންދަނީާ ކުރައްވަމުންާ ސަރުކ ރުންާ މިހ ރުާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ
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މިދުަވހުވެސްާޖެއް މިދިޔައަހަރުެގާ ޚުދުާ އަޅުަގނޑަށްާ އެޖެއްސުންކުރ ނެކަންާ ޢަމަލުތަކެކޭ.ާ ސުމުެގާ

ނަޝީދަކަށްާ ރައީސްާ އަޅުަގނޑުާ އެނޭގތީާ އެހެަެންވެާ އެނޭގ.ާ ހަމަގައިުމވެސްާ އަޅުަގނޑަށްާ

ކަށްާާވޯޓެއްނުވެސްލަން.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިއަނިޔ ވެރިކަންާައޅުަގނޑުާއެދެނީާވީހ ވެސްާައވަހަ

ކަންތައްތަްއކުރުމަށްޓަކަިއާާ ލ ބައަށްާ ހެވ ިއާ ޤައުމުެގާ ކުރިއަރުވ ާ ކަންތައްތަްއާ ޤައުމީާ  2415ހުއްޓ ލ ާ

އެއްބައިެވެގންާާ އެންމެންާ ހުރިހ ާ ައވަހަކަށްާ ވީހ ވެސްާ ނުހިންގ ާ ޢަމަލުތައްާ ފޭރިަގންނަާ މިކަހަލަާ

އެާ ވެރިކަމުަގއިާ މަސަްއކަތްކުރުން.ާ ކުރިއަށްެގންދިއުމަށްޓަކައިާ އަބަދަކުާާމިޤައުމުާ މީހަކަށްާ އްވެސްާ

ާާ މ ދަމ  އޮފީސ5ާާާްނުހުރެވޭނެ.ާ ފުނަދޫއަށްާއަތޮޅުާ ިމލަންދޫއިންާ ބަދަލުކުރީމ ާއަނެއްކ ާ އަހަރުވީމ ާ

ާާ…ބަދަލުކުރަންވީ ކޮންމެ މިހެންދ ކަމަށްވަންޏ ާ އެހެންވީމ ،ާ ާ.3ާާާާ ނޫނީ ައހަރަކުނ5ާާާްއަހަރަކުންާ

 2420ދެކޭޮގތުަގިއާމިއީާމިކަންެވެގންވ ނެޮގތެއްނޫން.ާާާއަތޮޅުާއޮފީސްތައްދ ނީާބަދަލުަވމުން.ާމިއީާައޅުަގނޑުާ

ކޮންމެާވެރިކަމެއްާބަދަލުވ އިރުަގއިާއަތޮޅުވެރިކަންކުރ ާރަށްާބަދަލުކޮށްާމީހުންާތިބޭާކައުންސިލަރުާ

ބޭނުންވ ާރަށަކަށްާއަތޮޅުވެރިކަންާެގންޮގސްާމިހެންާހެދީމ ާމިދ ނީާވަރަށްާބޮޑުާމަޞްލަޙަތުާެގއްލިާާ

އަނެ މީހުންާ ނޭރޭާއެއްރަށުެގާ ރައްޔިތުންނަށްާ ރަށަށްާ އަނެއްާ އެއްރަށުންާ މީހުންނ ޖެހިާ ރަށުެގާ އްާ

ާާ މީެގ ބޭނުމެްއނޫންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަންތައްތަްއެވެގންދ ނީ.ާ ކުރިައށ30،40ާާާާްހިސ ބަށްާ އަހަރުެގާ

 2425އަނެއްކ ވެސްާރ އްޖޭެގާކަންތައްތައްާެގންދ ކަށެއް.ާމިއޮތީާަވކިާހިސ ބަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާރ އްޖެާ

ފަހަރެްއަގއިވެސްާާެގނެ ކުރިއަށް.ާ ެގންނަންވީާ ދެންވެސްާ ފެށިެގންާ މިހިސ ބުންާ ސްފައި.ާ

މަންޒަރުތަ މިފެންނަާ މިހ ރުާ ފަހަތަކަށްނޫން.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށާްާއަޅުަގނޑުމެންދ ންވީާ ކުންާ

މީެގާާފެނިެގން ރ އްޖެާ އަޅުަގ30،40،60ާާމިދަނީާ އަންނަތަން.ާ ފަހަތަށްޖެހެމުންާ ނޑުާާއަހަރުެގާ

ާާރައީސުލްޖުމް ޮގވ ލަންާއެމަނިކުފ ނުާހަމަވިސްނުމުަގއިާހުންނެވުމަށް.ާހަމަވިސްނުމުަގިއާާހޫރިއްޔ އަށް

މަސައްކަތްޕުޅުާާ ފައިދ ހުރިޮގތަކަށްާ ބޮޑުާ ވީހ ވެސްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ޤައުމަށ އިާ  2430ހުންނަވައިެގންާ

ފައިދ ައކަށްނޫން.ާ ެއކަނިާ އަޅުަގނޑުެގާ ފަހަރެއްަގިއވެސްާ މިީއާ ކުރިއަށްެގންދިއުމަށް.ާ

ޅުަގނޑަށްެވސްާެގއްލުންވ ނެ.ާއަދިާރައްޔިތުާއެންމެންނަށްވެސްާެގއްލުންެވެގންދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާާއަ

ޤައުމުެގާމަޞްލަޙަތުާހިފެހެއްޓުމުެގާއެންމެމަތީާމަޤ މުަގއިާމިއަދުާހުންނެވިާބޭފުޅަކީާޢިްއޒަތްތެރިާ

ށްާހަމަާމަަގށްާރުޖޫޢަވެ،ާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ .ާައޅުަގނޑުާއެބޭފުޅ އަށްާޮގވ ލަން،ާވީހ ވެސްައވަހަކަ

ވަރަށްާ މިދެންނެވީާ މިހެންާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތަޢުބ ވެވަޑަިއަގތުމަށް.ާ  2435އެމަނިކުފ ނުާ

މަޖިލީހަށްވެސްާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ަވނީާ އެބޭފުޅ ާ އިދިކޮޅަށްާ ޙުކުމްތަކ ިއވެސްާ އިސްލ މީާ ބޮޑެތިާ

ައޅުަގނޑު އެހެންވެެގންާ ކުރަްއވ ފަިއ.ާ އެމަނިކުފ ނުާއިޝ ރ ތްވެސްާ މިދެންނެވީާ ާ

މިކަހަލަާ ވަުގތުކޮޅަކީާ ލިބިފައިވ ާ އަޅުަގނޑަށްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތަޢުބ ވެވަޑަިއަގތުމަށް.ާ
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ައޅުަގނޑުެގާާ އެހެންވީމަ،ާ ފުރުޞަތެއް.ާ ހަނިާ ކުޑަާ ވަރަށްާ ވ ހަކަދައްކ ލަންާ ފުރުޞަތެއްަގއިާ

އަޅުަގނޑުާ އިތުރުކޮށްދެއްވ ނެކަމަށްާ ތަންކޮޅެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާވަުގތުކޮޅުާ މީަގއިާ ހީކުރަން.ާ ާ2440 

މިފެންނަނީާހުސްާއަތޮޅުއޮފީސްތަކުެގާވ ހަކަެއއްާނޫން.ާައއްޑުއަތޮޅުަގއި،ާއިހަށްދުވަހުާއަޅުަގނޑަށްާ

ައއްޑުއަތޮޅުެގާާ މިއީާ މީހުން.ާ އަްއޑުއަތޮޅުާ މ ލޭަގއިާ ބޭއްިވކަންާ ޖަލްސ އެއްާ އެތ ެގާ އިިވެގންދިޔައީާ

ރަްއޔިތުންތަކެްއވެ ައއްޑުއަތޮޅުެގާާޢިއްޒަތްތެރިާ ސީދ ާ ހަމަާ ތިއްބަަވއިެގންާ ކެބިނެޓުަގއިާ ސްާ

އަޅުަގނޑުާާ މަޝްރޫޢުއެކޭާ ހިންގ ާ ދަށުންާ ޕްރޮްގރ މެްއެގާ ބޭލުމުެގާ ައއްޑުއަތޮޅުންާ ރައްޔިތުންާ

ސޮއިކޮށްާާ މ ކުރިންާ ނިމިފައި.ާ ހަމަޖެހިާ ދޭޮގތަށްާ އިނިގރޭސިންނަށްާ އެތަންއޮތީާ  2445ދަންނަވ ނީ.ާ

ާނިމިފައި...

ާ

ތިމަރަފުށާީާާކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ މިއަރުވަނީ،ާ މިހ ރުާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހަމަެވއްޖެާ ވަުގތުާ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުސްޠަފ އަށް.ާާ

ާ2450 

ާއްލިާމައްސަލައ އިާބެހޭޮގތުންާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާިމއަދުާހުށަހެޅިެގންއުޅޭާކުާާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ރައްޔިތުންނ އިމެދުާާމުޙަްނމަދުާމުސްޠަފާ  ކ.ތުލުސްދޫެގާ ތުލުސްދޫެގ،ާ އެްއވެސްޮގތަކަށްާ މިީއާ ދަންނަވ ނީާ ާއަޅުަގނޑުާ

ހުށަހަޅަިއެގންއުޅޭާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހެޔޮނިޔަތުަގއިާ އޮެވެގންާ އިޚްލ ޞްތެރިކަމެއްާ ނޫނިްއޔ ާ އޮވެެގންާ ޙަމްދަރުދީާ

ހޯދައި،ާމައްސަލަ ނުރުހުންތެރިކަންާ ސަރުކ ރަށްާ މިއަދުެގާ ބޭނުމަކީާ މިމައްސަލައިެގާ ެއއްނޫނޭ.ާ

 2455ރައްޔިތުންނ އިާސަރުކ ރ އިާޖައްސ ،ާވެރިކަމަށްާދަހިވެތިވެފައިތިބޭާމިންވަރުންާއެކަންާނުކުރެވިެގންާާ

ށ.ފުނަދޫަގއިާާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ މިއީ.ާ ކަންތަްއަގނޑެއްާ ސިލްސިލ ާ ހިންަގމުންެގންދ ާ

އަތޮޅުވެރިކަމ އި،ާާ ކުރަމުންއައިާ ތުލުސްދޫަގއިާ އަތޮޅުވެރިކަމ ިއ،ާ ކުރަމުންއައިާ އުމުރުދުވަހުާ

މިކަންކަންާމިރަށްރަށުންާނެިގާއެހެންާތަންތަނަށްާބަދަލުވ ންޖެހުނީާށ.ފުނަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ

މެންބަ ޢިްއޒަތްތެރިާ މެންބަރު،ާ ދ އިރ ެގާ ކ.ތުލުސްދޫާ ސަލީމ އި،ާ ޢަލީާ ރޮޒައިނ ާާމެންބަރުާ ރުާ

މިދެބޭފުޅުންާ މިރައްޔިތުންނަށްާ ސަބަބުންނޭ.ާ ޢަމަލުތަކެއްެގާ ނޭއްޤ ނީާ ދެބޭފުޅުންެގާ މިާ  2460އ ދަމ އި،ާ

އަމިއްލައަށްާދީފަިއވ ާނިކަމެތިކަމެކޭާެގއްލުންތަކެކޭާމިއީ.ާައޅުަގނޑުމެންާއެމް.ޑީ.ޕީާސަރުކ ރަކުންާާ

ިއާދެމިއޮންނަންޖެހޭނެކަމަކަށް.ާނޫނިއްޔ ާާނުދެކެންާއެްއވެސްތަނެްއަގއިާތ އަބަދަށްާވެރިކަންާހަރުލ ފަ

އޮންނަންޖެހޭނާެާ އެތަންތަނުަގިއާ ތ ައބަދަށްާ މިތަންތަނަކީާ ކެޕިޓަލްތަކ އި،ާ ވެރިކަންކުރ ާސިޓީތަކ އި،ާ

ތަންތަނެއްކަމަށްާއަޅުަގނޑެއްާނުދެކެން.ާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާވެރިކަމަަަށްއައިސްާާ

ާާ މ21ާާިމިތިބީ ޤަރުނުަގިއާ ހަޟ ރަތްތަކ އިާާވަނަާ ކޮމިއުނިޒަމްާ އުސޫލުތަކ އިާ ކޮމިއުނިޒަމްާ  2465އީާ



 92 

ެގނަީއާާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިސަރުކ ރުާ ސަރުކ ރެއް.ާ މިނިވަންާ ހޯދ ފައިވ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިދިކޮޅަށްާ

ރަްއކ ތެރިކަމ އިާާ އަމ ންކަމ އިާ މިާ ރަްއޔިތުންނަށްާ މަސައްކަތްކޮށްެގން.ާ ބުރަާ ވަރަށްާ

ވަނީާއަޅުަގނޑުމެންެގާވަރަށްބޮޑުާޖިޙ ދުތަކެއްާކޮށްެގން.ާމިާއަނބުރ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާހޯދައިދީފައި

ބައްޓަންެވެގންނެްއނުދ ނެ.ާ މިވެރިކަންާ ެގއްލިެގންދ ޮގތަކަށްާ ކަރ މަތ ާ ޢިއްޒަތ އިާ އަބުރ ާ ވެރިކަމުެގާ

ތިމަންނަމެނާްާ ބަދަލުކުރަންާ މިސަރުކ ރުާ މ ދަމ ާ މަސައްކަތެއް.ާ ހުސްާ ތިކުރައްވަނީާ  2470ތިބޭފުޅުންާ

ހީފުޅުނުކުރައްވ ާާބަދަލު ނުކުންނައިރުަގއިާ މަުގމައްޗަށްާ ކިޔ ާ ެގންނ ނަމޭާ ބަޣ ވ ތެއްާ ކުރ ނަމޭ،ާ

ސަރުކ ރުާ އަބުރުވެރިާ މިާ ސަރުކ ރު،ާ މިނިވަންާ މިާ ވެރިކަންާ މިާ ތިބޭނެކަމަށް.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ނަންާއަޅުަގނޑުމެންާދަމަހައްޓ ނަން.ާއަޅުަގނޑުމެންނެއްާނުތިބޭނަން.ާއަޅުަގނޑުާސަރުކ ރަށްާޮގވ ލ 

އެްއޮގތަކަށްވެސްާާ ސަރުކ ރުާ ނުވަތަާ ދިމ ކުރ ހިނދުާ ަވއްޓ ލަންާ ސަރުކ ރެއްާ ޤ ނޫނީާ އެފަދަޮގތަކަށްާ

އެބަހުރިާ އަނދަޮގނޑިާ ހ ހެއްހ ާ މިރ އްޖޭަގއިާ ސަރުކ ރުންާ ކުރީެގާ ނުވ ނޭ.ާ އޮެވެގންާ  2475ބަލަންާ

ށްފަިއާރީއްޗަށްާާބަހައްޓ ފައި.ާައޅުަގނޑުާސަރުކ ރަށްާޮގވ ލަން،ާއެާއަނދަޮގނޑިތަކުަގއިާވަރުނީސްކޮ

މީހަކާުާ ނުކުންނަާ މިޮގތަށްާ ދުވަހަކު.ާ އަންނަާ އައިސްދ ނޭާ ދުވަހެއްާ މިކަހަލަާ ބަހައްޓ ށޭާ

ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ މަޖުބޫރުވ ނޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބައިތިއްބަންާ މިއަނދަޮގނޑިތަކުަގއިާ

އަނިޔ  ޤައުމަށްާ އެއްލ ލ ފައި،ާ ނަގ ާ ހަޟޯރަތްާ ިއސްލ މީާ އޮތްާ ެގނަސް،ާމިޤައުމުަގއިާ ވެރިކަންާ

 2480މީހުންެގާޙައްޤުތައްާނިުގޅަިއަގނެ،ާޤ ނޫނުާއަނދިރިަގނޑެްއެގާސިފައިަގއިާދައްކައި،ާއަނބިމީހ އ އިާާ

ާާ ބިކަހ ލުޖައްސ ، ނަްއތ ލ ާ ެގދޮރުާ ބިކަކޮށްލ ،ާ ދަރިންާ ދުރުކޮށް،ާ ލ ާވެހިެގދޮރުކޮށްފިރިމީހ އ އިާ

ހަމަ މަުގމަތިކޮށްލ ާ ކިޔ ނަމަާ ބަހުންާ ކިޔ ާ މިހ ރުާ އޮތްާާނޫންނަމަާ މިޤައުމުަގއިާ ކުރީެގާ ހެދީާ ާ

ނުެގނެވޭނޭ.ާާ އަނބުރައެއްާ މިާ ހަޟޯރަތްާ މިާ ސަރުކ ރުންނޭ.ާ ޤަބޫލުކުރިާ އުސޫލުތައްާ ކޮމިއުނިޒަމްާ

ާާ މިތިބީ އަޅުަގނޑުމެންާ ިމރ އްޖޭެގ21ާާާާއިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާ ސަރުކ ރެއްާ އޯގ ވެރިާ ޤަރުނުަގއިާ ވަނަާ

ރައްޔި މިރ އްޖޭެގާ ހިންގައިދޭން.ާ ސަރުކ ރެްއާާރައްޔިތުންނަށްާ ވ ޮގތަށްާ މަންފާ  ލ ބަޔ ާ  2485ތުންނަށްާ

މަެގްއވެސްާާ ހުރިހ ާ މަންފ ވ ނެާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ކުރިއަށް.ާ ެއކަންދ ނީާ ހިނގައިދިނުމަށް.ާ

ބަހުޘްކުރެޭވާާ ކޯރަމްަގއިާ މިމަޖިލީހުެގާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ކޮށިެގންދ ނެ.ާ އިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާ

ރައްޔިތުން ތިމަރަފުށީާ ރައްޔިތުންނަކީާކޮންމެފަހަރެއްަގއިާ ތިމަރަފުށީާ ނުބެހޭށޭ.ާ ނ އިާ

އެްއވެސްޙ ލެްއަގއިާމީހަކުާބުނ ާބަހަކަށް،ާބުނ ާއެއްޗަކަށްާޖެހިލުންވ ނެާބައެއްާނޫން.ާމިރ އްޖޭެގާާ

 2490ވަރަށްާރަނަގޅަށްާސިޔ ސީާހޭލުންތެރިކަންާތިބިާބައެއްާއެީއ.ާމިާއަތޮޅުވެރިކަންާބަދަލުވުމ ުގޅިެގންާ

އަާ ރަްއޔިތުންނަށްާ މިއަދުެގާާވޭމަންޑޫެގާ މެސެޖެކޭ.ާ ރަނަގޅުާ ވަރަށްާ މިީއާ ދަންނަވ ނީާ ޅުަގނޑުާ

އެހެންނޫންނަމާަާ ތ އީދުކުރ ށޭ.ާ ސަރުކ ރަށްާ މިއަދުެގާ ރުޖޫޢަވ ށޭ.ާ އެްއކޮޅަށްާ ސަރުކ ރ އިާ
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މިދެއްކިާ ިއސްވެާ އަޅުަގނޑުާ މިދެންނެވިާ ދަށުންާ ތަރައްޤީެގާ މިެގންދ ާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ސިޓީތަކ  ެއއްޮގތަށްާ ތ އަބަދަކަށްާވ ހަކައ އިާ ތަރައްޤީވަންޏ .ާ ަވކިކުރަންޖެހޭނެާ ކެޕިޓަލްތައްާ އިާ

އޮސްޓްރޭލިޔ ،ާާ މިސ ލުކޮށްދީފައިވަނީާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެއިންާ ނުބޭްއވޭނެ.ާ  2495އެއްތަނެްއަގއިާ

މިކަހަލަާކަންތައްާސ ބިތުކޮށްދީފައި.ާ ތަރައްޤީެގާ މިާ ފަދަާޤައުމުތައްާވަނީާ ޖަރުމަނުާ ސްރީލަންކ ،ާ

ތ.އަތޮޅު ާވީމ ،ާ ޚިޔ ލުވެސްާާާ ބަދަލުކުރ ާ ިމއަތޮޅުވެރިކަންާ ފަހަރެއްަގއިާ ުގރައިދޫއަށްާ

 އަޅުަގނޑުމެންނަށްާކުރަންާޖެހިދ ނެ.ާނޫންނަމަ..ާ.

ާ

ޝުކުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާާމަތިެވރި ަމޖިލިސްެގާއ ދެ،ާ ހަދ ާ ޤ ނޫނުާ ނިޒ މެއްަގއިާ ރިޔ ސީާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  2500ާރިްއޔ ާ

ިގނައިންާާދައުރަާމުޙަްނމަދުާޙުސައިންާ ވަރަށްާ އ ދެ،ާ އަޅުަގނޑުމެން.ާ ކަންނޭނެގާ ޖެހިއްޖެާ ވިސްނ ލަންާ ކޮބައިތޯާ ާކީާ

އިވެމުންދ ާވ ހަކައެްއ،ާމިމަޖިލިސްަގއިާބައެއްާކަންތައްތަކަކީާއަޅުަގނޑުމެންާވަުގތުާނަގ ލުަމށްާކުރ ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ނުންވ ާކަންތައްތައްާބޭނުންވ ޮގތަށްާާކަންތައްތަްއކަމަށް.ާމިތިބީާރިޔ ސީާނިޒ މެއްަގއޭ.ާސަރުކ ރުންާބޭ

ޑިމޮކްރަސީެގާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުވ ނޭ.ާ ހުރަސްއަޅަިއެގންާ އެކަމަށްާ ކުރަމުންެގންދ ނޭ.ާ

 2505ވ ހަކަދަްއކަންޏ ،ާއަޅުަގނޑުެމންާޤ ނޫނީާހުކޫމ ތުާކުރިއަށްާނެރުމުެގާވ ހަކަާދައްކ ކަމަށްެވއްޖިއްޔ ާާ

މިކަން ނެތިާ ބެލެންސެސްާ އެންޑްާ ޓެކްސްާ ދައުރަކީާާކިހިނެއްތޯާ މަޖިލިސްެގާ ހަމައެކަނިާ ކުރަނީ.ާ ާ

ާާ 70ާާސަރުކ ރުންާފޮނުވ ާބިލުތަކެްއާއެއަށްާމ ަގދައަށްާބަހުސްނުކޮށް،ާދެންާމިހ ރުާބޮޑަށްާހީަިވަނީ

ާާ އަހަރުތަކ އި ނުވަތ80ާާާަެގާ ފ ސްކުރުންހެންާ ބަހުސްކޮށްލ ފައިާ ބަހުސްކުރ ވަރަށްާ އަހަރުތަކުންާ ެގާ

ންތޯާނޫނިއްޔ ާސަރުކ ރުންާކުރ ާކަންތައްތަކަކީާރަްއޔިތުންނ އިާާއެޮގތަށް.ާެއޮގތަށްާމިކަންާފ ސްކުރު

ވ ހަކަދައްކ ާާ ެއކަމަށްާ ވެއްޖެްއޔ ާ ކަންތައްތަކެއްކަމަށްާ ކަންބޮޑުވ ާ އެކަަަމ ާ ރަްއޔިތުންާ  2510ުގޅުންހުރި،ާ

ނުވަތަާ ކަމެއްތޯާ ކުރަންޖެހޭާ މިމަޖިލީހުންާ ހ މަކުރުމަކީާ ފިކުރުހުރިޮގތްާ ވިސްނ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

މި އެމަސައްކަތްާާނޫންތޯ.ާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ވީމަ،ާ ބޭކ ރުވުންތޯ.ާ ވަުގތުާ އީާ

ކުރާ  ދަތިކުރަންާ އުނދަޫގކުރަންާ ސަރުކ ރަށްާ ކޮންމެކަމަކީވެސްާ މިއިންާ މިކުރަނީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ އެއީާ ދަންނަވ ނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ހިތ މަހުރިކަމެކޭާ މ ނަކުރެވުމަކީާ ކަންތައްކަމަށްާ

ވ ހަކަދައްކަންޖެހޭ.ާާޚިޔ ލ  އައިމަާ މިހެންާ ކަންތައްތައްާ މިފަދަާ ފެންނަޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑަށްާ  2515ތުަގއިާ

ާާ ރުފިޔ ާދޭތީ.ާކޮންާކުއްލ2000ާާާާިކޮންާކުއްލިާމައްސަލައެއްތޯާައއީާއުމުރުންދުަވސްީވާމީހުންނަށް

އަ ޢ ންމުކޮށްެގން.ާ ސްކީމްާ އިންޝުއަރެންސްާ ހެލްތްާ ވެްއދީާ މިތަނަށްާ ޅުަގނޑަށްާާމައްސަލަެއއްތޯާ

އެހެންވީމ ،ާ ނުހުންނ ނެ.ާ ައއިއްސައެްއާ މައްސަލަތަކެއްާ މިކަހަލަާ ިމކަންކަންާ ފެންނަޮގތުަގއިާ

ވ ހަކަދައްކަންޖެހޭނެކަމަށްާ އެކަމ މެދުާ އަތުެވއްޖެއްޔ ާ ކަންތަކެއްާ ކަންބޮޑުވ ާ ރައްޔިތުންާ
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ކުރީާ މައްސަލައަކީާ މިހުށަހެޅިފައިޮއތްާ މިހ ރުާ ދެންާ އ ދެ،ާ ފެނޭ.ާ ސަރުކ ރުތޯާއަަަޅުަގނޑަށްާ  2520ެގާ

ކުރަމުންާ އަތޮޅުވެރިކަންާ އ ދެ،ާ އެެއއްނޫން.ާ ރަނަގޅީާ ސަރުކ ރުތޯާ މިހ ރުެގާ ރަނަގޅީ،ާ

އެކަންާާ ބަދަލުވީމަ،ާ ކުރުންާ އަތޮަޮޅުވެރިކަންާ ކުއްލިައކަށްާ ރަށްތަކަކުންާ ައއިާ އެތައްދުވަހެއްސުރެާ

ސަާ ހުރިހ ،ާ ވ ހަކަދެްއކެވިާ މިއަދުާ މިތަނުަގއިާ އ ދެ،ާ ކިަިހިނެއްތޯ.ާ ރުކ ރަށްާމިދިޔައީާ

ނިސްބަތްވެަވޑަިއަގންނަވ ާމެންބަރުންވެސްާވިދ ޅުވެއްޖެ،ާިމސަރުކ ރަކީާޯއގ ވެރިާސަރުކ ރެއްކަމަށް.ާާ

 2525މިސަރުކ ރަކީާޢަދްލުވެރިާސަރުކ ރެއްކަމަށް.ާއަދިާއަޑިފެންނަޮގތަށްާކަންތައްާކުރ ާސަރުކ ރެްއކަމަށް.ާ

ދެފުށްާ މިކުރެވެނީާ މިކަންާ ސުވ ލަކީާ އަޑިފެންނަޮގތަށްތޯ،ާާާާއެހެންކަމަށްވެއްޖެއްޔ ާ ފެންނަޮގތަށްތޯ،ާ

ރައީސް،ާާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ވެއްޖެއްޔ ާ ސަރުކ ރެއްާ އޯގ ވެރިާ މަޝްވަރ ކޮށް.ާ ރައްޔިތުންނ އިާ

އޯގ ވެރިާާ އަނެއްކ ާ ވ ހަކަދައްކ ނެ.ާ ރައްޔިތުންނ އިާ މަޝްވަރ ކުރ ނެ.ާ ރައްޔިތުންނ އިާ

ބަސްބުނު ފަރ ތުންާ ރައްޔިތުންާ ވެއްޖެްއޔަކ ާ ކަންބޮޑުވ ކަމެއްނޫން.ާސަރުކ ރެްއކަމަށްާ އެއީާ މަކީާ

ކުރަންޖެހާޭާ ހުއްދަނައިެގންާ ކުރިންާ އެއީާ ޙައްޤެއް.ާ ލިބިދޭާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ  2530އިޙުތިޖ ޖުކުރުމަކީާ

ކަމެއްެވސްާނޫން.ާއެހެންވީމަ،ާއިޙްތިޖ ޖުކޮށްފިއްޔ މުންާޭއެގާމ ނައަކީާވެރިކަންާހިންުގމަށްާނުވަތަާ

އެކަށޭނަ ހިންުގމަށްާ ެއއޮފީހެއްާ ާއެކަމެްއ،ާ ކޮންާާ ކަނޑައަޅަނީާ ނެތުންކަމަށްާ މ ޙައުލެްއާ

ރަށުާ ރަށްރަށުެގާ ވަރަށްިގނަާ އެބަހުރިާ މިހ ރުވެސްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ މިންަގނޑަކުންތޯ.ާ

އޮފީސްތަްއވެސްާކަރަންޓްާކަނޑ ލ ފައި.ާބަެއއްާރަށްރަށުަގިއާއޮފީސްާބަންދުކޮށްފައިާނެތްކަމެއްވެސްާާ

ކަރަ ނުދައްކަންޏ ާ ފީާ ކަރަންޓްާ މިރަށްރަށުެގާނޭނެގ.ާ އެހެންވީމަ،ާ ދެންާ ކަނޑ ލ ނެނޫންތޯ.ާ  2535ންޓްާ

ައޅުަގނޑުާާ ފެނިެގންހިނގައްޖެ،ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބަދަލުކުރ ނީތޯ.ާ ރަށަކަށްާ އެހެންާ އޮފީސްތައްާ

އެދެނީާމިކަންާނުހިނިގއްޔ .ާެއއްޮގތަކަށްވެސްާހިތްވަރުދޭކަށްާދަންނަވ ާއެްއޗެއްާނޫން.ާމީެގކުރީަގިއާާ

ބަންދު ބަންދުކުރ ނީތޯ،ާސްކޫލުތައްާ ސްކޫލުތައްާ އެާ އެހެންވީމަ،ާ ދެންާ ވ ހަކަވެސް.ާ ކުރިާ

އެކަންާާ ެއއީެއއްނޫންހެންާ ހީވަނީާ ައޅުަގނޑަށްާ ނެތީތީ.ާ ދެވެންާ ޚިދުމަތްާ އެާ އިޙުތިޖ ޖުކުރ ތީވެާ

ެއއީވެސްާާ މަސައްކަތްކުރިމަކީވެސްާ ޙައްލުކުރުންާ މައްސަލަާ ވ ހަކަދެއްކުމ އި،ާ  2540ކުރަންވ ނެޮގތަކީ.ާ

ޒި މީގެާސަރުކ ރުެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ އ ދެ،ާ ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ންމ ެއއްކަމަށްާ

ހޮސްޕިޓަލަކަށްާ ރ އްޖެތެރޭެގާ އ ދެާ ހޮސްޕިޓަލަކަށް،ާ ިއވެމުންދިޔައީާ ކުރިންާ ކުޑަދުަވސްކޮޅެއްާ

ެގންދިޔަާބަލިާމީހަކުާެގންދިޔައީމަާއެރަށުންާނިކުތްާބަޔަކުާކޮންމެވެސްާމީސްކޮޅެއްާހުރަސްއެޅުމުންާ

ހޮސްޕި ރަށުެގާއެާ މިީއާ ވިސްނަވ .ާ ނިކަންާ އ ދެ،ާ ބަދަލުކުރަންޖެހިދ ނެ.ާ ރަށަކަށްާ އެހެންާ ޓަލްާ

ކުރިކަމަކ ާ ބަޔަކުާ ތެރެއިންާ ރަްއޔިތުންެގާ އެހެންވީމަ،ާ ކުރިކަމެއްނޫނޭ.ާ ރައްޔިތުންާ  2545މިސްކޮޅެްއ،ާ

ލެކްޓިްވާާމެދުގައި،ާެއކަންާބަލ ާތަޙްޤީޤްކުރުމުެގާބަދަލުަގއިާމުޅިާއެންމެނަށްާއަބަދުާދިނުންާމިއީާކަ
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މުޅާިާ ކިހިނެތްތޯޭއާ ސިފައަކީ.ާ ޯއގ ވެރިކަމުެގާ ޢަދުލުވެރިކަމ އިާ މިއީތޯއޭާ ޕަނިސްމަންޓް.ާ

އަދިާ ބަލ ފަިއ.ާ ބައެއްާ އެކަންކުރިާ އަދަބުދޭންވީާ ޖަމ ޢަތަށްާ އެންމެނަށްާ މުޅިާ މުޖުތަމަޢުއަށް،ާ

ކަމަށްެވއްޖިްއޔ  ބަޔަކުާ ނެރިާ ކައުންސިލަރުާ އެްއވެާ ދޮށަށްާ އަތޮޅުޭގާ އެބަޔަކުވެސްާާމިސ ލަކަށްާ ާ

 2550ހޯދ ފައިާސުވ ލުކޮށްާއެމީހުންނ ާމެދުގައިނޫންތޯއޭާފިޔަަވޅުާއަޅަނީ.ާދެންާމިފައިސ ާއަޅުަގނޑުމެންާ

ނެތިެގންާއުޅޭއިރުަގއިާކޮންމެޮގތެއްިވޔަސްާއަތޮޅުާވެރިކަންކުރ ާރަށްާބަދަލުވުމަށްާއެންމެާކުޑަމިނުނާްާ

އ12ާާަމިލިޔަނ އ10ާާާާި ދެންާ ޚަރަދުވ ނެ.ާ ދޭތެރޭާ އޯގ ވެރިާާމިލިޔަނ ާ ދަންނަވ ނީާ ޅުަގނޑުާ

ައޑުައހ ނަމޭ.ާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރަންެވްއޖިއްޔ ާ ކަންކަންާ ކުރަްއވ ޮގތަށްާ ކަންތަްއާ ސަރުކ ރުންާ

ބޭނުންތެރިާ ރައްޔިތުންނަށްާ ައޑުއަހ ނަމޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަތައްާ ދައްކ ާ ސަރުކ ރުންާ އޯގ ވެރިާ

ދެމުންެގންދ ކަމުގައި ޚިދުމަތްތަކެއްާ ާފައިދ ހުރިާ ނ ންނ ނޭ.ާާާ މައްސަލަތަކެއްާ  2555ަވނީނަމަާ

އެހެންނަމަވެސް،ާރައްޔިތުންާކަންބޮޑުވ ާކަންތައްތަކަށްާމިތަނުަގއިާބަޙުސްކުރަންޖެހޭނެ.ާއެވ ހަކަތަްއާާ

އަނބުރާ  ެއކަމަށްާ އޮތިއްޔ ާ ވ ހަކައެއްާ ކަމުދ ާ މީަގއިާ ައޑުައއްސަވ ފައިާ އަޑުއައްސަވ ށޭ.ާ

ދެރަކަ ޙ ލެއްަގއިާ ެއްއވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާއިޔ ދަކުރުމަކީާ ފިނޑިކަމެއްެވސްނޫން.ާ މެއްެވސްނޫން،ާ

އަލުންާ އެކަންާ ހެދިއްޖިއްޔ ާ ޯގހެއްާ އެއީ.ާ އޮންނަޮގތަކީވެސްާ ކަންތައްކުރަންާ ރަނަގޅުޮގތެްއަގއިާ

ވިސްނަވ ށޭާ މިކަންކަމަށްާ މިދައްކަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވިސްނުން.ާ އެކަމ މެދުާ އިޔ ދަކޮށްާ  2560އަނބުރ ާ

ކުރީގަާ އެޅުްއވުމުެގާ ެއހެންވީމަ،ާފިޔަވަޅުާ އެބަހުއްޓޭ.ާ ކަންތައްތަކެއްާ ކަންބޮޑުވ ާ ރައްޔިތުންާ އި.ާ

ާމިކަހަލަާކަންކަންާނިންމުމުެގާކުރީަގއިާރައްޔިތުންެގާައޑުާައހ .....

ާ

ރައީސަށްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނ އިބުާ ކުރިއަށްެގންޮގސްދެއްވުމަށްާ ޖަލްސާ  މިހިސ ބުންާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

 2565ާން.ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ .ާާދަންނަވ ލ ނަ

ާ

ާ`.ާއަތޮޅުވެރިކަެމއްާބަދަލުވުމުންާރައްޔިތަކަށްާކުރ ނެާއަސަރުާއަޅުަގނޑަށްާއެނޭގ.ާއ ދެ،ާާާބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ނިލަާކަދެއްކެުވންާ:ވ ހައަޙްމަދުާޙަމްޒ ާާ އިންާ މަޫގދޫާ ރަްއޔިތުންެގާާފ.އަތޮޅުާ މަޫގދުެގާ ފ.އަތޮޅުާ ބަދަލުވުުމންާ ވެރިކަންާ ންދޫއަށްާ

ފުނަދޫެގާ ރައްޔިތުަުންނ އިާ ތުލުސްދޫެގާ އެހެންކަމ އެކުާ އެނޭގ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ އަސަރުާ ހިތަށްކުރިާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ ބަިއވެރިވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ އިހްސ ސްކުރުުމަގއިާ އިޙްސ ސްކުރ ާ އެާ މިހ ރުާ  2570ރައްޔިތުންާ

އަޅުަގނ ވަރިކަންާާރައީސް،ާ ނިލަންދޫއަށްާ އިންާ މަޫގދޫާ ވ ހަކައަކީާ ބޭނުންވ ާ ދަންނަވ ލަންާ ޑުާ

ާާ 34ާާާާބަދަލުކުރެވުނުއިރުަގއި ަގޑިއިރުނުވެާވެރިކަންާބަދަލުކުރި.24ާާާމީހުންާވަުގތުންާހައްޔަރުކުރި.

ޒައީުމ،ާާ ނ އިބުާ ޑީ.އ ރު.ޕީެގާ ބޭނުންވޭާ ސުވ ލުކޮށްލަންާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ
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ސުވ ލުކޮށްލަންާޢިއް އަޅުަގނޑުާ މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ބ.ކެންދޫާ މެންބަރުާ ޒަތްތެރިާ

ކިހިނެތްތޯއޭާ ތަޙްޤީޤްނުކުރަނީތޯއޭ.ާ ކަންކަންާ އޭރުާ ކޮބައިތޯއޭ.ާ ބެލުންާ ކަންކަންާ އޭރުާ  2575ބޭނުންވޭ.ާ

ާާ ެގންދެވީ. 34ާާާާއެކަންތަްއާ ޙުކުމެއްާނެތި އެްއވެސްާ ެގންޮގސްާ 2ާާާާމީހުންާ ޖަލުަގިއ.ާާއަހަރުދުވަސް

އަހަރުާދުވަހުާޖަލުަގިއ.ާއެތައްާިގނަުގނަާއަނިޔ ތަކެްއާދިން.2ާާާމީހުންާެއްއވެސްާޙުކުެމްއނެތ34ާާާާި

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ޖަލަށްލި.ާ އ އިލ ެއއްާ ބައްޕައ އި،ާ މައިންނ އިާ ކުދިންނ އި،ާ އަހަރުނުވ ާ ދެާ ކުޑަކުޑަާ

ރަ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކަންތައްތަކަކީ.ާ ތަޙްޤީޤްކުރެވޭާ މިއީތޯާ ދަންނަވ ލަންާރައީސް،ާ އަޅުަގނޑުާ އީސް،ާ

 2580ބޭނުންވަނީާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިއަދުާމަސްލަޙަތުާއޮތީާއަޅުަގނޑުމެންާމިޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންވެސްާާ

ޤ ިއމްކުރަ ުގޅުންާ އޮންނަާ މެދުަގިއާ ރައްޔިތުންނ ާ ރައްޔިތުންނ ާ ންާއަޅުަގނޑުމެންެގާ

ާާ އ ދެ، މިޢިއްޒަާމަސައްކަތްކޮށްެގން.ާ ރައީސް،ާ ާާޢިއްޒަތްތެރިާ އ ދެ، މަޖިލީހުގައި،ާ ނަާވ16ާާަތްތެރިާ

ާާ މަޖިލީހުަގއ އި، ވ ހަކަދައްކަމުންާރައްޔިތުންެގާ ހަރުއަޑުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަޖިލީހުަގއިާ ޚ އްޞަާ

ފަރ ތުންާ ޑީ.އ ރު.ޕީެގާ އ ދެ،ާ ނިޒ މޭ.ާ ބަރުލަމ ނީާ ރަނަގޅީާ އެންމެާ ދިވެހިރ އްޖެއަށްާ ެގންދިޔައިންާ

ބޭ ތިމަންނ މެންާ ނިޒ މޭ.ާވަކ ލ ތުކުރަމުންދިޔައީާ ރިޔ ސީާ އެއީާ އ ދެ،ާ ނިޒ މޭ.ާ ޖުމްހޫރީާ  2585ނުންވަނީާ

ދީފައިވ ާާ އޭނ އަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ައކުާ ެއއީާ ނިޒ ުމަގިއާ ރިޔ ސީާ އ ދެ،ާ

ބ ރުެގދަށުންާއޭނ އަށްާޤ ނޫނުެގާޙުދޫދުެގާތެރޭަގއިާއޭނ އަށްާފެންނަޮގތަކަށްާކަންތައްތައްާެގންދ ނީ.ާ

އަޅުަގނޑުމެން ނިޒ މުނަމަާއެކަމަށްާ ބަރުލަމ ނީާ މިއީާ މިއަދުާ އެހެންނޫންާ ބޯލަނބަންޖެހޭ.ާ ާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާތަފ ތުާފެނެިގންދ ނެ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާ

ހިތަށްއަރ ާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަދެކެެވމުންދ އިރުަގއިާ ބަދަލުވެެގންާ މިވެރިކަންާ މިއަދުާ  2590ނުކުތ އަކީ،ާ

ާާ ބަދަލުވުނުާރަށްތަކުެގާތެރެއިންާޚ އްޞަކޮށްާނިލަންދޫއ އިާއަދިާމ ފުށި.ާމިދެރަށަކީވެސްާާމިވެރިކަން

ހަމައެއ ިއއެކުަގިއާާ އަދިާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެރަށްކަމުަގިއާ ތަރައްޤީކުރެވެންޖެހޭާ ހަމަާ

ބަދަލުވުމުންާއެީއާާއަޅުަގނޑުާހިތުންާެއއްާރަށުންާއަނެްއާރަށަކަށްާސަރުކ ރުާހިންުގމުެގާއިދ ރ ތައްާާ

ރައްޔިތަކަށްާލިބޭާކަލެކްޓިވްާޕަނިޝްމަންޓްާނުވަތަާއެއްކޮށްާބަޔަކަށްދޭާބޮޑުާއަނިޔ އެްއެގާޮގތުަގިއާާ

އަނެއްާ ރައްޔިތަކ ިއާ އެއްާ ރައްޔިތަކ ިއމެދު،ާ އެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ  2595ސިފަކުރަމުންދިއުމަކީާ

ާ ހިތްހަމަނުޖެހުމ އިާ އުފައްދ ާ އަޅުަގނޑުެމންާ އަޅުަގނޑުމެންާރައްޔިތަކ އިމެދުާ ފިތުނަކަންާ

ސަރުކ ރުންާ ބޭނުންވަނީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.ާ

މިންަގނޑުތަކުންާ ބަލަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަދަލުކުރުންާ މިބަދަލުކުރެވޭާ ބޭނުމުަގިއާ ހިންުގމުެގާ

އޮތްކަމެކޭ. ބެލުންާ ެއއީާ ެއކަށީެގންވ ކަެމކޭ.ާ އެއީާ ައޅުަގނޑުމެންާާާބެލުންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ވ ހަކަދައްކަމުންާ އެކަންކަންާ އިހ ނެތިކޮށްާ ރަށްރަށަށްާ އެބަދަލުެވވޭާ މިސިފަކުރަނީާ  2600މިވ ހަކަތައްާ
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މިެގންދަ އިންޞ އަޅުަގނޑުމެންާ ލިބޭނަމަާ އިންޞ ފުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފުވެރިކޮށްާާނީ.ާ

ތެރޭަގއިާކުރީެގާސަރުކ ރުންާއެާވެފައިާޮއތްާާމިކަންކަންާެގންދަންޖެހޭނެ.ާމަޫގދޫެގާރައްޔިތުންނ އިާދޭ

އަޅުަގނޑުާާ ބެލުމަށްާ ކަންތައްތައްާ ެއކުރިާ ބަދަލުވުމުަގއިާ މިވެރިކަންާ ޚ އްޞަކޮށްާ އަނިޔ ވެރިކަންާ

ދުވަހަށްާ ދެއަހަރުާ ކުރުމެއްނެތިާ ޙުކުމެއްާ އެްއވެސްާ ބަޔަކަށްާ ެއތައްާ ޮގވ ލަން.ާ މިފުރުޞަތުަގއިާ

މައްސަލަ އަނިޔ ކޮށްހެދިާ ބޭނުންވޭާޖަލަށްލ ާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ޚ އްޞަކޮށްާ އަދިާ ާ.2605 

ޢަބްދު މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކެލ ާ ރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ ވިދ ޅުވެއްޖެާާهللا މައުޞޫމްާ

އަޅުަގނޑުާާ ނިޒ މުަގއިާ ޖުމްހޫރީާ އ ދެ،ާ ޑިކްޓޭޓަރޝިޕްއެކޭ.ާ މިހިނަގނީާ މިހ ރުާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ

އަޅުަގނޑުމެ މިހ ރުާ ޢަބްދުހަނދ ންހުރިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކެޔޮދޫާ ރައީސް،ާ هللاާންެގާ

ވެރިައކުާާ ހެޔޮާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވިދ ޅުިވާ ވ ހަކަދައްކަމުންާ ކުރިންާ މިމަޖިލީހުަގއިާ ޝ ހިދުާ

ވ ހަކަކޮޅުާާ އަޅުަގނޑުާ ނިޒ މެކޭ.ާ ޮއތްާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ ނިޒ މަކީާ ރިޔ ސީާ  2610ނުލިބިއްޖިއްޔ ާ

ވ ލަންާބޭނުމީާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާައޅުަގނޑުާހުށަހަޅަމޭާމީެގފަހުންާނިންމ ލުމުެގާކުރިންާދަންނަ

ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާެއއްެވސްާއަތޮޅުވެރިކަންކުރ ާރަށަކީާެއއަތޮޅެއްެގާރައްޔިތުންާވޯޓުލަިއެގންާނިންމ ާާ

އަނެއްާާ މަޖުބޫރުވ ނެާ ރަްއޔިތުންނަށްވެސްާ ރަށެްއެގާ އަތޮޅުވެރިކަންކުރ ާ ކޮންމެާ އޭރުންާ ރަށެއް.ާ

ރަށުެގާރައްޔިތުންނަށްާއިހ ނެތިކޮށްާނަހަދ ން،ާއޯގ ތެރިުވމަށް،ާޚިދުމަތްާހޯދަންދ ާބޭފުޅުންނަށްާރަށް

ތިބޭާ އެރަށުަގިއާ އޮންނަނީ،ާ ބިނ ވެފައިާ ެއއަތޮޅުވެރިކަންާ އެހެނީާ ައޅ ލުމަށް.ާ  2615ރަނަގޅުޮގތުަގއިާ

ހެނެއްާނޫންާމިވަނީ.ާއެއަތޮޅެްއަގއިާތިބޭާހުރިހ ާރައްޔިތުންެގާތ އީދ ާއެއްބ ރުލުމ އިެއކު.ާމިއަދުާއެ

އަމިއްލަކަެމއްކަމަށް.ާާ އެމީހުންެގާ އެއީާ ބަލަނީާ މީހުންާ ރަށުެގާ އަތޮޅުވެރިކަންކުރ ާ މިވ ޮގތަކީާ މިއަދުާ

ރައީސް،ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވަމުން،ާ ވ ހަކަާ އެދޭާ ެގންދިއުމަށްާ މިކަންާ ނުވ ޮގތަށްާ އެހެންާ

ާވައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާާއަޅުަގނޑަށްާދެްއވިާފުރުޞަތަށްޓަކައިާޝުކުރުާދަންނަވަން.

ާ2620 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާާއަލިފުށިާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ މިފުރުޞަތުަގއިާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާާމުޙަްނމަދުާނ ޝިޒްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބޭނުންވަނީާއެމަނިކުފ ނު 11ާާާާހަނދ ންކޮށްދޭންާ އ2008ާާާެނޮވެމްބަރު ހުވ .ާ ކުރިާ ހުވ ގައިާާދުވަހުާ

މިވަނީާއިސްލ މްދީނަށްާޙުރުމަތްތެރިކޮށްާހިތުމަށ އި،ާެއއީާޣައިރުާދީނަކަށްާނޫނީާޔަހޫދީާދީނަކަށްާ

ރަްއކ ތެރިކޮށްާާ ޙައްޤުތައްާ ރައްޔިތުންެގާ އަދިާ ހިތުމަށ އިާ ޙުރުމަތްތެރިކޮށްާ އިސްލ މްދީނަށްާ ނޫން.ާ

 2625ންެގާޙައްޤުތަކެކޭ.ާހަމަާިމތ ނަގިއާާހިތުމަށ އި،ާެއއްެވސްާޙ ލެްއަގއިާމިތަނެްއަގއިާނ ދޭާކައުންސިލަރު

ކުރުމަށްާ މިކަންކަންާ ޙިމ ޔަތްކުރުމަށ އި،ާ ޙައްޤުތައްާ ރައްޔިތުންެގާ އެންމެހ ާ މިއޮންނަނީާ

ާާ ަގންދީާހުވ ކުރަމޭ.ާމިހ ރުާއަމ ނ ތްތެރިމިވ ންާهللاާތެދުވެރިކަމ ިއާއަދިާއަމ ނ ތްތެރިކަމ އިެއކުާމ ތް
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ޙަވ  އެމަނިކުފ ނ ާ ރައްޔިތުންާ މިއީާ ޙ ލަތެއްަގއިާާމިޖެހެނީާ އެްއވެސްާ އަމ ނ ތެއް.ާ އޮތްާ ލުކޮށްފައިާ

އެހެންވީމަ،ާާ ޙައްޤުތައް.ާ ރައްޔިތުންެގާ ފައިސ ،ާ ރައްޔިތުންެގާ ނޫން.ާ ތަރިކަެއއްާ އެމަނިކުފ ނުެގާ

 2630ަގންދީާކޮށްފައިވ ާާهللاާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ޭއާމަނިކުފ ނުާމ ތްާާ

މަނި ެއއްޮގތަށްާ ެގއަށްާާހުވައ އިާ އިސްތިޢުފ ދެއްވ ާ މިހ ރަށްާ މިހ ރުންާ ޢަމަލުނުކުރެވެންޏ ާ ކުފ ނަށްާ

ރައްޔިތުންނަށްާ އަނެއްކަމަކީ،ާ ބޭނުންވ ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ވަޑައިަގންނަވ ށޭ.ާ

ބައިވަރުާާ އެތަްއާ މިކަހަލަާ ވަކިކުރުމ އިާ ވަޒީފ އިންާ ކުޑަކުރުމ ިއ،ާ މުސ ރަާ ބިރުދެއްކުމުެގޮގތުންާ

ކެއްާރަްއޔިތުންނަށްާކުރިމަތިކުރަމުންާމިދަނީ.ާމީެގތެރެއިންާބަެއއްާއިޖްތިމ ޢީާތަރައްޤީއަށްާާއަނިޔ ތަ

ޙ ލަތެއްަގއިާާ އެްއވެސްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ މިކަންކަންާ ހުއްޓ ލުމ އި،ާ ޕްރޮޖެކްޓްތައްާ  2635ކުރ ާ

ނަށްާދިވެހިާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާޙަޤީޤަތަކީ،ާއަޅުަގނޑުާހަމަާސުވ ލުކޮށްލަންާބޭނުންާމިއަހަރުެގާމިހ ތަ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާާ އަދިާ ރުފިޔ އ އިާ ބިލިޔަންާ އެތައްާ ޕޮއިންޓްާ ފަހެއްާ ލިބިފައިވ ާ ސަރުކ ރަށްާ

ިގނަާ ބިލިޔަނަށްުވރެާ ތިންާ ޚަރަދުކުރެްއވިާ އެމަނިކުފ ނުާ ތެރެއިންާ ފައިސ ެގާ ރިޒަރްވަގިއވ ާ

ާާ އެއްކޮށްާމިވ ާއަށެއްާރުފިޔ އ އިާއަދިާފައިސ ާޗ ޕްކޮށްެގންާެގނައިާފައިސ އ ިއ،ާމިހުރިހ ާލ ރިއެއް

ދެޮގތް،ާާ ދެފުށްާ ތިާ ކޮބައިތޯއޭާ ކޮންކަަމކަށްތޯއޭ.ާ ޚަރަދުކުރީާ ރުފިޔ ެގާ ބިލިޔަންާ ނުވައެއްާ  2640ނޫނީާ

މިފަިއސ އަށްާާ ކޮބައިތޯއޭާ ކުރައްވ ޮގތަކީ.ާ ކަންތައްތައްާ ސަރުކ ރުންާ ފެންނަާ ދެފުށްާ މަޢ ފްކުރައްވ .ާ

ތިމަނިކުފ  އަޅެާ ރަްއޔިތުންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކީއްެވެގންތޯޭއާާވީޮގތް.ާ ހ މަކޮށްދެއްވަބަލ ށޭ.ާ ނުާ

މިއުޅެނީާކަންތައްތައްާނުކުރެިވެގން.ާހަމަާކޮންމެކަމެއްާނުވ ިއރަށްާމިދަންނަވަނީާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާ

އިޤްތިޞ ދީާދަތިތަކ އިހެދިާެއއްވެސްާކަމެއްާނުެވެގނޭާމިުއޅެނީ.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާވ ހަކަެއއްާާ

 2645ދިވެސްާއެއްފަހަރުާއަޅުަގނޑުާވ ހަކަާނިންމ ލުމުެގާކުރިންާއަޅުަގނޑުާާނޫންާއެީއކީ.ާއެހެންވީމަ،ާއަ

ދަންނަވ ނީ،ާރައްޔިތުންެގާވެރިކަންާރައްޔިތުންނ އިާހަމައަށްާނުެގނެސްދެވޭކަމަށްވަންޏ ާމަނިކުފ ނުޭއާ

ާއަވަހަށްާިއސްތިޢުފ ދީފައިާވަޑައިަގންނަވ ށޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާ`.ާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާމިއަދުާމިހުށަހެޅިފައިވ ާމައްސަލައަކީާާާާމެްނބަރުާާކޮމަންޑޫާދ އިރ ެގ

ފުނަދޫެގ،ާާޙުސައިންާަވޙީދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ ށ.އަތޮޅުާ އަތޮޅު،ާ އޮންނަާ ދ އިރ ާ ކޮމަންޑޫާ ނިސްބަތްވ ާ އެދ އިރ އަކަށްާ  2650އަޅުަގނޑުެވސްާ

ުގޅުންހުރިކަމަކަ ދަންނަވ ލަންާފުނަދޫއ އިވެސްާ އެްއޗެްއާ ކޮންމެހެންވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ށްވ ތީެވާ

ބޭނުންވީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާައޅުަގނޑުާިމވ ހަކަާދެްއކުމުެގާކުރިންާއަޅުަގނޑުެގާއަޚްާޢިްއޒަތްތެރިާ

މެންބަރުާޢަލީާރިޒ ާމިކަމ އިާބެހޭޮގތުންާވަރަށްާފުންކޮށްާވ ހަކަދައްކަވައިފި.ާއަދިާއަޅުަގނޑުާހަމާަާ

ސ ފުކޮށްލަންާއެވ ހަކަތަކަ ައޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ދަންނަވ ލަން.ާ ވ ހަކަވެސްާ ތ އީދުކުރ ާ ށްާ
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ޙަޤީޤަތްާ މީެގާ ހަމަގައިމުވެސްާ މެންބަރުންނަށްާ ިގނަާ ތެރެއިންާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ މީަގއިާ  2655ބޭނުންވޭާ

މިކަ ދިމ ިވޮގތ ިއ،ާ ކުރަންާ މިކަންާ ީވޮގތ ިއ،ާ މިކަންާ ެއނގިއްޖެ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ންާއޮޅިފަިއވ ކަންާ

ކުރެވުނުާސަބަބުާއޮޅިއްޖެާހަމަގައިމުެވސް.ާމިކަންާފުރަތަމަާދިމ ވިާސަބަބަކީ،ާއެރަށުެގާކަރަންޓުާ

ބިލުާދެއްކުމަށްާާ ބިލުެގާކޮންމެވެސްާމައްސަލަެއއްާޓެކްނިކަލްާމައްސަލަތަކެްއާއުޅޭތީާއެާކަރަންޓްާ

ކަރަ ބޭނުންާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ލަސްވީ.ާ ނުދެއްކިާާކުޑަކޮށްާ ބިލުާ ންޓްާ

ސަރުކ ރުންާ އަޕްްގރޭޑްކުރުމަށްާ ހައުސްާ ޖަނަރޭޓަރުާ ރައްޔިތުންެގާ އެރަށުެގާ  2660ލަސްވިއިރުަގއިވެސްާ

ާާ ތެރޭަގިއވެސް ސަރުކ ރ2.8ާާާުމިއަހަރުާ އިތުރުންާ އޭެގާ އަދިާ އެބަކުރޭ.ާ ޚަރަދުާ ރުފިޔ ާ މިލިޔަންާ

ޖަނަރޭޓަރެްއވެ ރުފިޔ ެގާ ައށްލައްކަާ އަށްސަތޭކަ،ާ މިހެނާްާމެދުވެރިެވެގންާ އެބަވޭ.ާ ހަދިޔ ކޮށްފައިާ ސްާ

އޮފީހެްއާާ ސަރުކ ރުެގާ ބުއްދިވެރިންނެއްާ ވިސްނުންތެރިާ އެރަށުެގާ ހަމަގައިމުެވސްާ އޮތްއިރުާ މިކަންާ

އެރަށުެގާާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނުވިސްނ ނެ.ާ އެއްލައިލ ކަށެއްާ ކައުންސިލަރުމެންާ ބަންދުކޮށްާ

ކޮންމެވެސް ނަސޭޙަތްދީެގންާ މަދުބަޔަކުާ މިކަންާާާކަމުވޮށިެގންވ ާ މިއީ.ާ ކުރުވިކަެމއްާ  2665ބަޔަކުލަްއވ ާ

ކަރަންޓްާ ވަދެ،ާ ަގދަކަމުންާ އޮފީސްތެރެއަށްާ ބޮޑަށްާ ހިސ ބަށްވުރެާ މަޝްވަރ ކުރ ާ ހިސ ބަކީާ ކުރުވިާ

ކަނޑ ލ ،ާކައުންސިލަރުާބޭރަށްާނެރެާެއއްލައިލީ.ާދެންާކަުއންސިލަރުެގާމަސަްއކަތްާހަމަާކުރެވޭނެާާ

ާާ ެއަވުގތުން ޮގތެއްނެތިެގންާ ބޭފުޅުންާއެްއވެސްާ ބަެއއްާ ދެންާ ފުރައިެގންދިޔައީ.ާ އެރެއަށްާ އެރެއިންާ

ކުރުމަށް.ާ މިކަންާ މަޝްވަރ ެގމަތިންާ ށ.އަތޮޅުެގާ މަޝްވަރ ެގމަތިންާ ވިދ ޅުވެއްޖެާ ވ ހަކަދަްއކަމުންާ

ދަންނަވ ލަންާ މެންބަރުންނަށްާ މަޖިލީހުެގާ އަދިާ ބޭނުންާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ވަރަށްާ ހަމަާ  2670އަޅުަގނޑުާ

ށ.އަތޮޅުަގއިާ ހުރިހާ 1999ާާާާބޭނުން،ާ މަޝްވަރ ކުރެވުނޭ.ާ މިކަންާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަހަރުާ ވަނަާ

ރަށެއްަގއިތޯާާ ކޮންާ ވެރިކަންކުރ ނީާ ށ.އަތޮޅުަގިއާ މިކަމަށްާ ހ ޒިރުކޮށްާ މެންބަރުންާ ރކ.ކޮމިޓީެގާ

އިންނަނީާ ފުނަދޫާ ރަށެއްކަމުަގިއވިޔަސްާ ށ.އަތޮޅުެގާ ފުނަދޫއަކީާ ސަބަބަކަށްވީާ އެއީާ އޮތީ.ާ ބެލިފައޭާ

އެހެންާާާށ.އަތޮޅުގެާ ދުރުަގިއކަމަށްވ ތީވެާ ވަރަށްާ ރަށްތަކ ިއާ މީހުންއުޅޭާ އެހެންާ ރަށްތަކ އި،ާ އެހެންާ

 2675ރަށްރަށުެގާމީހުންނަށްާވަރަށްާބޮޑަށް،ާވަރަށްާބޮޑުާތަކްލީފަކަށްވެފައިާއޮތްކަެމއްާމިއީ.ާއެހެންވެެގންާާ

ާާ މެދުަގއި މެދުަގިއާރކ.ކޮމިޓީެގާ ރަށްތަކުެގާ ވ1999ާާޯށ.އަތޮޅުެގާ އަހަރުވެސްާ ނެުގނު.ާވަނަާ ޓެއްާ

ނެިގެގންާމިލަންދޫއަށްާއަތޮޅުެވަެރިކަންކުރ ާރަށްާބަދަލުކުރަންާނިންމި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއޭރުަގިއާާ

ށ.އަތޮޅުެގާާ މިހ ރުާ މިއަދުާ ދެންާ ެއޮގތަށްނުވީ.ާ ެއކަންާ ބ ރުަގދަކަމުންާ އަތޮޅުވެރިެއއްެގާ ހުންނެވިާ

ާމިކަމ ާއުފ ފ ޅުކުރޭާއެބަ.ާއަޅުަގނޑުާާރައްޔިތުންާއެހެންާހުރިހ ާރަށެއްެގާރަްއޔިތުންާވަރަށްާބޮޑަށް

 2680މިލަންދޫަގއިާއަތޮޅުއޮފީސ85ާާާާްހަމަާކެރިެގންާމިދަންނަވަނީާިމހ ރުާވޯޓަކަށްދިޔަޔަސްާށ.އަތޮޅުެގާ%

ދެނާްާ އުފ ފ ޅުކުރަމުންނޭ.ާ ވަރަށްާ އެކަމަށްާ ރަށެއްދަނީާ ހުރިހ ާ އެހެންާ ތ އީދުކުރ ނެއޭ.ާ ބެހެއްޓުމަށްާ
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ތޮޅުެގާނޫނީާއަތޮޅުއޮފީސްާހިންުގމަށްާމިލަންދޫއަށްާކުރަންޖެހިފައިވ ާާބައެއްާބޭފުޅުންާވިދ ޅުވެއްޖެާއަ

ރިޒ ާ ޢަލީާ ައސްލުާ ތ އީދުކުރަންާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ހަދ ނީ.ާ ކިހިނެއްތޯާ ޚަރަދުތަކަށްާ

އެދެއްކެވިާވ ހަކަފުޅަށް.ާށ.އަތޮޅުެގާއަތޮޅުާެގއަކީާއޭރުަގއިާވިދ ޅުވ ޮގތުންނަމަާނަމޫނ ާއަތޮޅުާެގ.ާ

 2685ނެވިާވަރަށްާވަރުަގދަާއަތޮޅުވެރިއެްއެގާބ ރުަގއިާރ އްޖޭަގއިާތީމުެގާނަގ ފައިާއަޅުަގނޑަކަށްާއޭރުާހުން

ހިއެއްނުވޭާއެއަށްވުރެާވަރުަގދަާަގނޑުވަރެއްާހުންނ ނެހެނެއް.ާއެހެންވީމަ،ާޢަލީާރިޒ ާވިދ ޅުވިޮގތަށްާާ

ާާ އަޅުަގނޑަށް ހިންަގންދީފިއްޔ ާ ހޮޓަލަކަށްާ ނޫނީާ ެގސްޓްހައުސްއަކަށްާ މިހުރިހ ކަމެއްާާއެތަންާ ހީވަނީާ

އަތޮޅުެގާާ ހެވެަެއްހެން.ާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ މިކޮށްދެވުނީާ ރައްޔިތުންނަށްާ އަތޮޅުެގާ އަދިާ ހަމަޖެހުނީހެން.ާ

ޝުކުރިްއޔ ާާ ދަންނަވ ލަން.ާ މަޢުލޫމ ތަށްޓަކައިާ ވ ހަކަާ ުއފ ކުރަމުންދ ާ ވަރަށްާ ެއކަމ ާ ރައްޔިތުންާ

 2690ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ރޮޒައިނ ާާާާއިނގުރައިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރު މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ ިއރ ެގާ ތުލުސްދޫާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ފުރަތަމަވެސްާާޙަމީދުާهللاާޙަމްދޫންާޢަބްދު އެންމެާ އަޅުަގނޑުާ ބެހޭޮގތުން،ާ މައްސަލައ އިާ ކުއްލިާ ހުށަހެޅުއްވިާ މިއަދުާ ާއ ދަމްާ

ހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަކަާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ރަްއޔިތުންެގާާމިމައްސަލަާ ލޮބުވެތިާ ފުނަދޫެގާ ތުލުސްދޫއ އިާ ޚ އްޞަކޮށްާ އިާ

މަޖިލީހުަގިއާާ ބަހުސަށްާ މިމަޖިލީހުެގާ ޮގތުަގއިާ މައްސަލައެްއެގާ ކުއްލިާ މިމައްސަލަާ  2695ޙައްޤުަގއިާ

ޝުކުރެއްާާ ޚ އްޞަާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ އެކަމަނ އަށްާ ހުށަހެޅިކަމަށްޓަކައިާ ޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާމަޖިލީހުެގާތެރޭަގއިާމިދައްކަމުންެގންދ ާވ ހަކަިއަގިއާާާާރައްދުކޮށްލަންާބޭނުންވޭ.

ވަރަށްާިގނަ،ާޢ ންމުާރައްޔިތުންނަށްާއެނގިވަޑައިަގންނަވ ނެާވަރަށްާިގނަާބޭފުޅުންެގާޚިޔ ލުާމިހުރާީާ

ތަރަ ޤައުމީާ މިރ އްޖޭެގާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ބިނ ކޮށްލ ނީާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ އިދިކޮޅަށްކަން.ާ އްޤީެގާާމިކަމ ާ

ޙަރަކ ތްތަކުަގއިާ ބައެްއކަހަލަާ އެކިއެކިާ މިފެނިެގންމިދ ާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ  2700ނިސްބަތުންާ

ެގނެވުނު،ާާ ރަށްރަށަށްާ އަތޮޅުތަކަށްާ ެއކިެއކިާ ރ އްޖޭެގާ ވޭތުެވދިޔަތ ނަގއިާ ތަރައްޤީާ ސިލްސިލ އަކީާ

އެޅެމު ބިންަގލަށްާ ވަރުަގދަާ ތަރައްޤީެގާ އިޖުތިމ ޢީާ އިޤްތިޞ ދީ،ާ އަސްލުާާމަދަނީާ ބިންަގލަށްާ ންދިޔަާ

ވަރަށްބޮޑުާެގއްލުެމއްާއަންނ ނެކަހަލަާނުރައްކ ާކަންތައްތަކެކޭާފިޔަވަޅުތަކެކޭާިމއެޅެނީ.ާޚ ްއޞަކޮށްާ

އެތަްއާާ ދަށުންާ ސިޔ ސަތުެގާ ސަރުކ ރުެގާ ކުރީެގާ މިދެރަށަކީާ ވިސްނ ލ އިރުާ މިދެރަށަށްާ

 2705ާމިާފޯމިއުލޭޓްވެެގންާތަންފީޒުކުރަންފެށާިާދުވަސްތަކެއްވަންދެންާތަޖުރިބ ކުރަމުންާއައިސްާޙަޤީޤަތުގައި

އ ބ ދީއ އިާތަރައްޤީާއެއްފަސްކުރުމުެގާސިޔ ސަތު.ާެއއީާދިވެހިރ އްޖޭެގާއ ބ ދީާކުދިކުދިާއަބ ދީތަކެއްާާ

ކުދިކުދިާރަށްރަށަށްާފެތުރިފައިވ ތީާރ އްޖޭެގާތަރައްޤީއަށްާތަފ ތުާޮގންޖެހުންތައްާިގނަކަމުންާރ އްޖޭެގާާ

ރައްޤީެއއްާހެޔޮއެދޭާތަރައްޤީެއއްާެގނައުމަށްޓަކައިާއަދިާކޮންމެާރަށެއްެގވެސްާާއ ބ ދީއަށްާރަނަގޅުާތަ
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އ ބ ދީއަކަށްާާ ސަިއޒެްއެގާ ފެންވަރުެގ،ާ އިތުރުކުރެވޭާ ފުދުންތެރިކަންާ ެއއ ބ ދީެއއްެގާ އ ބ ދީއަކީާ

ވަރަށް އެޅުނުާ ބޮޑު،ާ ވަރަށްާ ޖެހެނުާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ަމސައްކަތަށްވެސްާ ކުރަމުންއައިާ  2710ާހެދުމަށްޓަކައިާ

މައްސަލަތައްާ މިކަހަލަާ ހިތުންާ އަޅުަގނޑުެގާ ހުރަހެކޭ.ާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ އެޅޭާ ނުވަތަާ ހުރަހެކޭާ ބޮޑުާ

ދިމ ވެެގންާއަންނައިރުާވ ހަކަައކީާރަށެއްަގއިާތިއްބަވ ާސަރުކ ރުެގާބޭފުޅުންނ ާނުވަތަާސަރުކ ރުެގާާ

ާއެންމެާއިސްާބޭފުޅަކ ...ާާ

ާ

މެންާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ެގންދަވ ާާޢިއްޒަތްތެރިާ ދައްކަވަމުންާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުންނަށް،ާ އިލްތިމ ސްކުރަންާ  2715ބަރުންނަށްާ

ާމެންބަރުންނަށްާދަތިނުވ ނެޮގތަށް،ާދަތިވ ޮގތަށްާވ ހަކަފުޅުތައްާނުބެހެއްޓެވުމަށް.ާާ

ާ

ބޭާއިނގުރައިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އިސްާ އެންމެާ ސަރުކ ރުެގާ އެތިއްބަވ ާ ރަށެްއަގިއވެސްާ ކޮންމެާ އެރަށެްއެގާާސަރުކ ރުެގާ ާފުޅުންނ ާ

ޚިޔ ލުެގާާާޙަމީދުާާهللاާޙަމްދޫންާޢަބްދު ާރައްޔިތުންނ ާދޭތެރޭަގއިާހިނގ ާހިތްހަމަނުޖެހުމެއްާނުވަތަާދެކެވޭާނޭދެވޭާވ ހަކަާނުވަތަާ

މަރުޙަލ ތައްާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: އެކަށީެގންވ ާ އެންމެާ މަރުޙަލ ތައްާ ޙައްލުކުރުމުެގާ އެަމއްސަލަާ ުގޅިެގންާ  2720ތަފ ތުވުމ ާ

ެއއްވެސްާާކަޑަ ނަސޭޙަތްދިނުމުެގާ ނުވަތަާ ނެޯގޝިއޭޓްކުރުންާ ނުވަތަާ މަޝްވަރ ކުރުންާ އްތުނުކޮށްާ

ނިންމަވަމުންާ ހަސްހ ސްޮގތަކަށްާ ކުއްލިޮގތަކަށްާ މިކަހަލަާ ކަޑައްތުނުކޮށްާ މަރުޙަލ ތަކެއްާ ރަނަގޅުާ

ބަ ކަންތައްތަކަށްާ ބަެއއްކަހަލަާ ހަމައެކަނިާ ބަްއލަވ ނުލަްއވ ާ ަވކިޮގތެއްާ ްއލަވ ފަިއާާެގންދިއުމަކީާ

ނިންމަވ ާނިންމެވުމަކީާެއއީާރަނަގޅުޮގތެއްާނޫނޭ.ާތަރައްޤީެގާވަރަށްާިގނަާފިޔަވަޅުތަކެއްާިމދެރަށަށްާ

ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ބަލައިލ ކަމަށްވަންޏ ާ ވަކިންާ މިދެރަށަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެބަހުރި.ާ  2725އެޅިފައިާ

މިދެާ ބަލ އިރުާ ރަށްރަށަށްާ ބޮޑުވަމުންދ ާ އ ބ ދީާ އެހެންާރ އްޖޭަގއިާ އަދ ކޮށް،ާ މެހްމ ންދަރީާ ރަށަކީާ

އެކަންާާ ދެނަމޫނ އޭ.ާ ލ މަސީލުާ ހަމަާ އަދ ކުރުމުެގާ މެހްމ ންދ ރީާ މީހުންނަށްާ ރަށްރަށުަގއިާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށާްާ ދެއ ބަދީާ އޮތްާ ސ ބިތުކޮށްދީފައިާ ެއކަންާ މިއީ.ާ ދެރަށޭާ އޮތްާ ސ ބިތުކޮށްދީފައިާ

މި ބެހޭޮގތުންާ އ ބ ދީއ އިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ށ.ފުނަދޫއަކީާާމިހ ރުާ ފުނަދޫއަކީ،ާ މިދައްކަނީ.ާ ވ ހަކަާ

ރަށެއް.ާާ އަިއސްފަިއވ ާ ހިނަގމުންާ ހަމަާ މަސައްކަތްތަކެއްާ ެއއްފަސްކުރުމުެގާ ތަރައްޤީާ  2730އ ބ ދީއ ިއާ

އޭަގއިާއެރަށުަގއިާތިބިާއ ބ ދީައކީވެސްާހަމަާއެކިާރަށްރަށުންާހިޖުރަކޮށްފައިާތިބިާއަދިާހަމަާވަރަށްާ

އެއްބައިވަން އަދިާހިތްހަމަޖެހުމ ާ މިޙ ލަތުަގއިާ އ ބަދީތަކެއް.ާ އައިާ މަސަްއކަތްކުރަމުންާ ތަކަމ އިއެކުާ

ބިމުެގާ ތަރައްޤީއ ިއާ ސިނ ޢަތްާ ެއކިއެކިާ ކަންތައްތައްާ ރޭވިފަިއވ ާ އެރަށަށްާ އޮތްތަނުަގއިާ ކުރިއަށްާ

ވަޞީލަތެްއާާ މިހުރިހ ާ އެއަރޕޯޓްއ ިއާ ކަނޑައަޅ ފަިއވ ާ ެގންދަންާ އެރަށަށްާ އަދިާ ތަރައްޤީއ އިާ

ވެެގންދ ނީާށ.އަތޮޅުެގާާއެރަށުގަާ ފުނަދޫާ  2735އިާޤ އިމްކުރުމުެގާޕްރޮްގރ މްާކުރިއަށްާެގންދަަވއިފިނަމަާމިާ
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ނުވަތަާެއސަރަޙައްދުެގާއެންމެާރަނަގޅުާއ ބ ދީެގާނުވަތަާަމދަނީާސެންޓަރުކަމަށްެވެގން،ާއަރބަންާ

ފުރުޞަ ތަރައްޤީކުރުމުެގާ ބިމުެގޮގތުންާ އެރަށުަގއިާ ައދި،ާ ވެެގންދ ނެއޭ.ާ ޮއތްވަރުންާސެންޓަރަށްާ ތުާ

ށ.އަތޮޅުަގއިާނެތްފަދަާއެހެންާރަށެއްަގއިާނުވ ފަދަާވަރަކަށްާއެރަށުެގާބިންާބޮޑުކުރުމުެގާފުރުޞަތުާ

ހަދ ،ާާ ޕްލޭންތަކެއްާ ތަފ ތުާ ކުރީެގާ ހަމަާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެކަމަށްޓަކައިާ އެހެންވީަމ،ާ އެބައޮތް.ާ

ާާ ހަމަ މަޝްރޫޢުތަްއވެސްާ ބައެއްާ މަސައްކަތްާ އަދިާ ހުއްޓ ާތައްޔ ރުވެާ އައިސްާ  2740ތަންފީޒުކުރަމުންާ

ނުވަތަާާ ތަރައްޤީއަށްވެސްާ މިރ އްޖޭެގާ ހިތުންާ އަޅުަގނޑުާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ައއިކަމީާ ބަދަލެއްާ މިފަދަާ

ވަރަށްާބޮޑުާހުރަހެކޭާ އެސަރަޙައްދުެގ،ާއެސަރަޙައްދުަގިއވ ާރަށްތަކުެގާތަރައްޤީއަށްވެސްާހަމަާލިބޭާ

ލަންާބޭނުންވޭާށ.ފުނަދޫއަކީާއެރަށުަގއިާމިހ ރުާދިރިއުޅޭާާނުވަތަާފަސްޖެހުމެކޭ.ާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށް

ައޅުަގނޑުމެންނަށާްާ ބޭނުންވެެގންާ ދ ންާ ހަމަާ އ ބ ދީތަްއވެސްާ އެހެންާ ެއއަތޮޅުެގާ އިތުރުންާ އ ބ ދީެގާ

ރ ވ ފަިއވ ޮގތަށްާާ ކުރީަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ އަދިާ ރަށެކޭ.ާ ހުށަހަޅ ފައިވ ާ އެކަމަށްާ  2745ހަމަާ

ެގންދެ ެއސަރަޙައްދަށްާމިޕްލޭންާ ެގންދެވިއްޖެކަމަށްވަންޏ ާ ތަރައްޤީާ ފުނަދޫެގާ އެާ ވިއްޖެކަމަށްވަންޏ ާ

ޕްލޭންކުރެވިފަިއވ ާާ ތަރައްޤީއަށްާ ެއޮގތުންާ ހަމަާ ތުލުސްދޫއަކީވެސްާ ލިބިެގންދ ނެ.ާ ފުރުޞަތުާ އެކީާ

ތުލުސްދޫއަ އަދިާ އޮންނ ނެ.ާ ކަނޑައެޅިފައިާ ހަމަާ ޕްރޮޖެކްޓެއްެވސްާ ހިއްކުމުެގާ ބިންާ ށްާރަށެއް.ާ

ހުޅުވ ލަންާ ފުރުޞަތުާ ބަދަލުވުމުެގާ މީހުންނަށްވެސްާ ރަށްރަށުެގާ އެހެންާ އެދޭާ ބަދަލުވ ންާ

 2750ޤަސްދުކުރެވިފައިާއޮތީާއޭރު.ާއަދިާމިހ ރުާކަންދިމ ވިޮގތުންާތުލުސްދޫެގާރައްޔިތުންނަށްާދިމ ވެފައިވ ާާ

ައޅުަގނޑުމެން ތުލުސްދޫއަށްާ ައއިފަހުންާ މިސަރުކ ރުާ ގެއްލުމަކީާ ެއއްާ ާއެންމެބޮޑުާ އޭރުާާ

ކަނޑައަޅ ފައިފ ާތަރައްޤީެގާޕްރޮޖެކްޓް،ާބިންހިއްކުމ އި،ާބަނދަރުާހެދުމުެގާޕްރޮޖެކްޓްވެސްާމިހ ރުާ

ވަނީާއެހެންާރަށަކަށްާބަދަލުކުރައްވ ފައި.ާމިކަހަލަާކަންތައްތައްާއަނިޔ ވެރިާފިޔަވަޅުތަކެއްާއެޅުްއވީމ ާާ

ކައުން އެރަށުެގާ ނުރުހިެގންާ ިމކަންކަމ ާ ރައްޔިތުންާ ޚިޔ ލުާއެރަށުެގާ ޙަޤީޤަތުަގިއާ ސިލަރަށްާ

ސަރުކ ރުާ ހަމަާ އަދިވެސްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ މިދިޔައީ.ާ  2755ތަފ ތުވެެގންާ

ޮގވ ލަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ބައްލަވ ފަިއާ އަލުންާ މައްސަލަާ މިދެރަށުެގާ ވިސްނ ަވޑަިއަގންނަަވިއެގންާ

މަސަ ވިސްނަވ ާ ކަންކަމަށްާ ތަރައްޤީެގާ ހަމަާ ތިއްބެވިާ ސަރުކ ރުަގއިާ ްއކަތްކުރަްއވ ާާމިހ ރުާ

މިނިސްޓަރުންވެސްާކެބިނެޓްަގިއާމިކަމަށްާރަނަގޅަށްާވަކ ލ ތުކުރުްއވަިއެގންާރަނަގޅުާހެޔޮާބަދަލެްއާ

އަނެއްކ ާމިިވސްނުމަށްާެގންނަވ ފައިާކުރީަގއިާޕްރޮމިސްކުރެްއވިޮގތަށްާއަނެއްކ ވެސްާހަމަާމިދެރަށުެގާ

އަޅުަގނޑުެގ މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމަށް.ާ ާތަރައްޤީއަށްާ ައޑުެއއްސެވިކަަމށްޓަކަިއާާާ  2760ވ ހަކަކޮޅުާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ
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ާޙ ލަތ އިެމދު...ެގާޞަތަކަށްާއެދުނީ،ާއަޅުަގނޑުާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާފުރުާޝުކުރިއްޔ ާމ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާ
ާއިބްރ ހީމްާރަޝީދުާާމެންބަރު

 2765ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ދީފިން.ާާސިއްޙީާސަބަބަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހުއްދަާ ވ ހަކަފުޅުދެއްކެވުމުެގާ އިންނަަވިއެގންާ އިށީނދެވަޑަިއެގންާ ާކަށްޓަކައިާ

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތަކަށްާއެދުނީާމިހ ރުާދެކެވެމުންދ ާވ ހަކަ،ާާާމ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާ

 2770ާކުާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ާއަދިާތަފ ތުާބޭބޭފުޅުންާހިތުތެރޭަގއިާއުފެދޭާއަޙްމަދުާނިޙ ންާޙުސައިންާމަނިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރަޝީދުާާ

މީެގާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ރަްއޔިތުންނަށްާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ސަބަބުންާ ހ މަކުރުމުެގާ ހ މަކުރަމުންދ ާ އަދިާ ޝުޢޫރ އިާ

ކަނޑަާ ެއއީާ އަނެއްކ ވެސް.ާ ހިނގައިދ ނެހެންާ އޮޅިެގންާ ކަންތައްތަކެއްާ އެތައްާ އެޅިެގންާާސަބަބުންާ

ކަންތައްތަކަށްާާ ކުރަމުންދ ާ ބ ރުންާ ހިންުގމުެގާ ވެރިކަންާ އެއީާ ވަކިވެފަިއވ ހިނދު،ާ ބ ރުތައްާ

ކުރަންޖެހާޭާ ތިބެެގންާ މަޖިލީހުަގއިާ ޤ ނޫނުހަދ ާ ކަނޑައެޅިެގންާ އަޅުަގނޑުެމންާ އަދިާ ހުރަސްއަޅ ާ

ކަނޑައެޅިެގން އެއީާ އަދ ނުކޮށް،ާ ވ ޖިބުތައްާ މަސްޢޫލިއްޔަތ އިާ  2775އަޅުަގނޑުމެންެގާާާާއަދ ކުރަންޖެހޭާ

ާާ 290ާާާާމައްޗަށްާވ ޖިބުވ ކަެމއް.ާއެީއ ވަނ298ާާާަލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާިއދ ރީާދ އިރ ތައްާހިންުގން

ހިންުގަމށްޓަކަިއާާ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތައްާ އިދ ރީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މ އްދ ،ާ

ކައުންސި ރަށުާ ކައުންސިލްތަކ އި،ާ އަތޮޅުާ ވ ޮގތުެގމަތިންާ ސިޓީާމިޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ލްތަކ އި،ާ

ވަނަާދުވަހުެގާކުރިންާބ އްވ 1ާާާާޖުލައ2009ާާާާިކައުންސިލްތައްާއިންތިޚ ބުކުރުމަށްާބ އްވ ާއިންތިޚ ބުާާ

އެީއާާ ވ ޖިބުާ މަސްޢޫލިއްޔަތ އިާ މަޖިލީހުެގާ ހަދ ާ ޤ ނޫނުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  2780ނިންމަންވ ނެއެވެ.ާ

ހިންގުމެުގ ވެރިކަންާ ތިބެާ އަދ ނުކޮށްާ މިއަދުާ ހިންުގމަށްޓަކައި،ާާއަޅުަގނޑުމެންާ ވެރިކަންާ ބ ރުންާ ާ

ފޮނުވ ފައިާތިބޭާކައުންސިލަރުންނަށްާދުއްތުރ ކޮށްާޖެއްސުންކޮށްާއެތަނުންާބޭރުކޮށްާކަނޑައެޅިެގންާާ

ބަޔަކުމީހުންާ ހ ސިލުކުރުމަށްޓަކައިާ މަޤްޞަދުތަކެއްާ ސިޔ ސީާ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި،ާ ސިޔ ސީާ

ދެކެ އަޅުަގނޑުާ ކަމެްއކަމަށްާ ހިންގ ާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާރ ވަިއެގންާ އެއީާ ެއްއޮގތަކަށްވެސްާ ނީ.ާ

 2785އަނެއްކ ވެސްާމިއޮންނަނީާއަނެއްާމ އްދ ަގއި،ާޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާކިޔަމަންަގތުން.ާވަކިާފަރ ތަކުންާ

ޤ އިމްކުރުމުެގާާ ޢަދުލުއިންސ ފުާ ކިޔަމަންވ ންޖެހޭ.ާ ބ ރުވެސްާ ތިންާ ކިޔަމަންވ ންޖެހޭނީކީ.ާ ނޫންާ

ހު މިމަޖިލީހުންާ ހަމަާ ސަބަބުންާބ ރަށްވެސްާ ނުހެދުމުެގާ ޤ ނޫނުތައްާ މިމަޖިލީހުންާ ރަސްއަޅ .ާ

ާާ ފ އިތުވީ އުފެދިާ އެްއޗެހިާ ކުށްތަކ އިާ ިގނަާ އެތައްާ ރ އްޖޭެގ30ާާާާދިވެހިރ އްޖޭެގާ އަހަރުަގިއާ

ކަންކޮޅުތަކުންާމ ލެއަށްާއަރުވ ލިާކުދިންެގާިގނަކަމުން،ާމ ލޭަގިއާކުށްތަކ އިާއެްއޗެހިާިގނަވެާއަހަރުާ

 2790މްާނުކުރެިވާއެތަްއާކަންތައްތަކެްއާވެފައި،ާޚ އްޞަކޮށްާއަޅުަގނޑުާނިސްބަތްވ ާާދެއަހަރުވ އިރުާޙުކު
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ދިވެހިރ އްޖެއަކީާާ ނިސްބަތުންވެސްާ ދުނިޔޭެގާ މުޅިާ މީޓަރުެގ290ާާާސަރަޙައްދަކީާ ައކަކިލޯާ

ހިކިފަސްތަނެއް.ާއެާސަރަޙައްދައްާހިމެނޭާއެންމެާބޮޑުާއެންމެާތޮއްޖެހިފައިވ ާއ ބ ދީއަށްާއަޅުަގނޑުާާ

ތ އަބަދުާނިސްބަތް ައޅުަގނޑުމެންާ ެއއްޗެހިެވސްާ ހުރިހ ކަމަކ ާ ހުރިާ ސަރަޙަްއދުަގއިާ އެާ ވަނީ.ާ

މަްއސަލަތައްާ އިޖްތިމ ޢީާ ދަތިކަމ އި،ާ ެގދޮރުެގާ ވ ހަކަައކީ،ާ ދަްއކ ާ މީހުންާ އެސަރަޙައްދުެގާ

ރައީސްާ، ޢިއްޒަތްތެރިާ ވިސްނަންޖެހޭހެން.ާ އެބަާ މިހުރިހ ކަމަކަށްާ ހީަވނީާ އަޅުަގނޑަށްާ  2795ާާިގނަވުމ އި،ާ

މަޖިލީހުންނ އި،ާ ރައްޔިތުންެގާ ފަރ ތުންނ އިާ ހިންގ ާ ވެރިކަންާ ކިޔަމަންަގތުން.ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާ

އިނޭގތޯާާ ހިމެނޭޮގތަށްާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ސުވ ލަކީ،ާ ައޅުަގނޑުެގާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ

ާާ ޙަޔ ތް ދުސްތޫރީާ މިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އޮތްކަމަކު،ާ ފިކުރުތައްާ ސިޔ ސީާ 28ާކޮންމެހެނެއްވެސްާ

ާާ ަގއިާއ ާޙަޔ ތަކަށްާފެށިފައިާމިއޮތީ.ާއ ާޑިމޮކްރެޓިކްާުއސޫލަކަށްާޑިމޮކްރެޓިކ2008ާާާްއޮކްޓޯބަރު

އެީއާާ ހިންަގން.ާ އުސޫލުންާ ލ ަމރުކަޒީާ އޮންނަނީާ ބައްޓަންވެފައިާ މިރ އްޖެާ  2800ސިސްޓަމަކަށްާ

އެކަންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މަސްޢޫލިއްޔަތެއް.ާ އަދިާ ވ ޖިބެއްާ ާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ

ކޮންމެހެނެއްާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައިާ ޙައްޤުތަްއާ އަސ ސީާ ރައްޔިތުންނަށްާ އަދިާ ހިންުގމަށްޓަކައިާ

އެީއާާ ތެރޭަގިއެވސްާ ހުސްކަމެއްެގާ ޤ ނޫނެއްެގާ ނެތުނަސްާ ޤ ނޫނެއްާ އަދިާ ހަދ ފައިވެސްާ

ވ ހަކަތަ މ ިގނަާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަސްޢޫލިއްޔަތެއް.ާ ކެްއާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ

ތިބާިާ މަޖިލީހުަގއިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ނެތިން.ާ  2805ދައްކ ކަށްާ

ވ ހަކަދައްކ ާާ އެކުވެރިކަމ އެކުާ ދިމ ކޮށްާ މޫނުާ ބަޔަކަށްާ އަނެއްާ އެްއބަޔަކުާ ހަމަާ ބޭބޭފުޅުންނަކީވެސްާ

ދުރުވެ، ވަރަކަށްާ ކޮންމެެވސްާ މިކަންތައްތަކުންާ އެދުަމކީާ އަޅުަގނޑުެގާ ދިެވހިރ އްޖެާާާބައެއް.ާ

ހިންުގމުެގާތެރެއަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާހިންުގމުެގ،ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާމިރ އްޖޭެގާާ

ބޭފުޅުންނަށްވުރެާ ކުރަްއވ ާ ރައީސްކަންާ އެހެނިހެންާ ދުނިޔޭަގއިާ މިހ ރުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ައކީާ

އަޅުަގނޑުާ ވ ޮގތަކީާ ހަލުއިވީމަާ އެބޭފުޅ ާ ބޭފުޅެއް.ާ ނުކުރެވިެގންާާހަލުއިާ މިކަންތައްތައްާ  2810މެންނަށްާ

ޤަބޫލެްއނުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ އެބަހުރި.ާ އެްއޗެހިާ ބިލުތަކަކ އިާ ެއތައްާ މަޖިލިސްތެރޭަގއިާ އުޅެނީ.ާ

ކަނޑައެޅިެގންާާ ލަސްކުރަނީކަެމއް.ާ މިކަންތައްތައްާ ަގސްދުަގއިާ ކަނޑައެޅިެގންާ ބޭފުޅެއްާ އެްއވެސްާ

ޤަބޫލުކުރ  ައޅުަގނޑުާ ދައުރުަގއިާ ރައްޔިތުންާާއަންނަާ ހަދ ،ާ ޤ ނޫނުތައްާ ހަދަންޖެހޭާ ޮގތުަގއިާ

އިންތިޚ ބުކޮށް،ާާ ެއްއޗެހިާ ކަުއންސިލްތަކ އިާ ބަދަލުނުކޮށްާ އޮފީސްާ އަތޮޅުާ އަނެއްތަނުންާ އެއްތަނުންާ

ީވހ ވެސްާ ބަްއޓަންކުރެވޭނެާ ވެރިކަމެއްާ ތެރޭަގއިާ އެދ އިރ އެްއެގާ ތެރެއިންާ ކައުންސިލްތަކުެގާ  2815އަތޮޅުާ

ބަ ވެރިކަމެްއާ ައޅުަގނޑުާާގ ތުންާ އުންމީދުާ ެގންދެވޭނެކަުމެގާ މިރ އްޖެާ ޮގތަކަށްާ އްޓަންކުރެވޭނެާ

ާކުރަން.ާޝުކުރިްއޔ ާދެްއވިާފުރުޞަތަށް.ާ
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ާ

ވަރަޙްމަތުާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ައއްސަލ މްޢަލައިކުމްާ ާ.`ާ ޢިްއޒަތްތެރިާهللا ދ އިރ ެގާ ތުލުސްދޫާ ވަބަރަކ ތުހޫ.ާ

 2820ާމެންބަރާުާ

ރޮޒައިނ ާއ ދަމްާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާކުއްލިާމައްސަލައަކީ،ާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއަޅުަގނޑަށްވެސްާާާކެުވންާ:ފްާވ ހަކަދެއްޙަސަންާލަޠީ

ެގނައުމަށްޓަކަިއާާ ޙައްލަކަށްާ ައވަސްާ މިކަންާ އަދިާ ކަންބޮޑުވ ާ ވަރަށްާ މައްސަލަިއަގިއާ މިާ

ސަބަ އ ދެ،ާ މަްއސަލަެއއްކަމުަގއި.ާ ތ އީދުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑުމެންާމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭކަމަށްާ ބަކީ،ާ

ސިޔ ސަތުތަކ އިާާ އެއްފަސްކުރުމުެގާ ތަރައްޤީާ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާ ފަރ ތްތަކަށްވެސްާ ިގނަާ

 2825ތަރައްޤީކުރެވޭާރަށްތައްާެއކިާހިސ ބުތައްާތަރައްޤީކުރެއްވުުމެގާމަސައްކަތްތަކ އިާމިހެންޮގސްާވަރަށްާ

މަސައްކަ ތަރައްޤީކުރެްއވުމުެގާ ރަށްތަްއާ މުއްދަތަކުންާ ޮގތެްއަގިއާާދިުގާ ދެމެހެއްޓެނިވިާ ތްތަކެއްާ

އުސޫލަށްާ އެާ ފ ހަަގކުރެްއވޭނެ.ާ ބޭފުޅުންނަށްވެސްާ ހުރިހ ާ ކުރެވިފައިވ ކަންާ މަސައްކަތްކުރެިވެގންާ

އ ބ ދީއ ިއާާ ބިމ އިާ ފުރަތަމަާ ކަނޑަައޅުްއވ ފަިއވަނީާ ރަށްާ ވެރިކަންކުރ ާ އަތޮޅުާ ބަލ އިރު،ާ

އެޮގތަ އެކަންާ ބައްލަވ ފައި.ާ ތަރައްޤީާމިކަންތައްތަކަށްާ މަދުކަމަށްވެއްޖެއްޔ ާ އ ބ ދީާ ދ އިރު،ާ ށްާ

 2830އެއްފަސްކުރުމުެގާސިޔ ސަތުެގާދަށުންާމީހުންާބަދަލުކުރެއްުވމ އިާމިކަހަލަާކަންތައްތަކެއްާއެބަހުރި.ާ

އަދިާއެރަށުެގާރައްޔިތުންނަށްާހަމަާއޮންނަާފުރުޞަތުތަކެއްާފަދައިންާއެރަށަށްާމީހުންާެގނައުމުަގިއާ

މީހުންނަ އެހެންާ ހުރިހ ާާހަމަާ އެީއާ ވ ކަންާ މަސައްކަތްކުރެވިފައިާ ދީެގންާ ފުރުޞަތުތަކެއްާ ށްާ

ބޭފުޅުންނަށްވެސްާއެނިގވަޑަިއަގންނަވ ނެާޙަޤީޤީާކަންތައްތަކެއް.ާމިހެންާމިކަންާއޮތްއިރުާައޅުަގނޑުާާ

އަތޮޅުެގާާ ވިސްނަންޖެހޭނެއޭ.ާ ފުންކޮށްާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ މިއ ދޭތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދަންނަވ ނީ،ާ

 2835ަގއިާއެއްރަށުންާއަނެއްރަށަށްާއަތޮޅުވެރިކަންކުރ ާރަށްާނުވަތަާއެހެނިހެންާޚ އްޞަާޚިދުަމތެއްާދޭާމެދު

ތަންތަންާބަދަލުވެެގންދ ާދިއުންާއެއީާވަރަށްާބޮޑުާމައްސަލައަކަށްާވެދ ނެ.ާރަްއޔިތުންެގާތެރޭަގިއާާ

ާާ ދިމ ވެ ޖެހޭޮގތްާ ރަްއޔިތުންނ އިާ ރަށުެގާ ައނެއްާ ރަްއޔިތުންނ އިާ މެދުަގިއާާއެއްރަށުެގާ ރައްޔިތުންެގާ

ފިތުނަާފަސ ދައަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާމަުގފަހިވެެގންދ ނެކަމެއްާިމކަމަކީ.ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާހިތ މަކުރަންާ

ވިދ ޅުިވާާ ލަބީބްާ އިލްޔ ސްާ އަލްއަޙްާ އަލްފ ޟިލް،ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުޅުމީދޫެގާ

 2840ޑަިއަގންނަވ ކަމަށް.ާއެކަމ ާސަރުކ ރުންާއަތޮޅުވެރިކަންކުރ ާރަށްާހިތަދޫވެސްާބަދަލުކުރައްވަންާޖެހިވަާ

ނިސްބަތްވ ޮގތުންާ ހިތަދޫއަށްާ ައޅުަގނޑަކީާ ނެތް.ާ މައްސަލައެއްާ ައޅުަގނޑަށްާ އިލްތިމ ޞްކުރެްއވި.ާ

ޙިއްޞ ވ ާމީހެއް.ާމެންބަރެްއެގާހައިސިްއޔަތުންާބަލ އިރު.ާައޅުަގނޑ 33ާާާާބަލ ކަމަށްާވެއްޖެއްޔ ާ%

% ހިތަދޫންާ ހަމަާ 66ާއެްއކޮށްާ އެބޭފުޅުންނަށްާޙިއްޞ ކުރަާ އެބަތިއްބެވި.ާ ބޭފުޅުންާ ްއވ ާ

ތައްޔ ރަށް.ާ ތ އީދުކުރަންާ މިހުރީާ އަޅުަގނޑުެވސްާ ެވއްޖެއްޔ ާ ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ކަމަށްާ
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ތެރޭަގއިާާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ކަންތައްތައްާ މިކަހަލަާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ  2845އެހެންނަމަވެސް،ާ

އަނެކަކަށްާއެއްާމެންބަރަކުާއަނެއްާމެންބަރަކަށްާާާފިތުނަފަސ ދައަށްާވ ޮގތަށްާައޅުަގނޑުމެންާއެކަކު

ކަންތައްތައްާާ މިކަހަލަާ ނެތިާ އިޙްތިރ ްމކުރުމެއްާ ބޭފުޅަކަށްާ އަނެއްާ ެއއްބޭފުޅަކުާ ރައްދުވ ޮގތަށް،ާ

އިޙްތިރ މްކުރުމ އިާާ ފުރިހަމަާ ޮއންނަންވ ާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ެވއްޖެްއޔ ާ ކުރެވެމުންދ ކަމަށްާ

ންތަކަންާގެއްލިާވަރަށްާބޮޑަށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއިާނޭދެވޭާައސަރުތަކެްއާާއެއްބ ރުލުމ ިއާއަޙްވަ

ނުކުރެވޭނެޮގތްާާ ފުރިހަމަޮގތުަގއިާ ބ ރުިމނުަގއިާ ެގންދަންވ ާ ަމސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ  2850ކުރެވިާ

އަބަދުވެސްާާ އަޅުަގނޑުާ ދައްކ އިރުާ މިވ ހަކަާ ހަމަާ އަދިާ ކަމެކޭ.ާ އެކަށީެގންވ ާ ވަރަށްާ ދިމ ވުމަކީާ

ންބޮޑުވ ާކަންތައްތަކެއްާއެބަހުރި.ާމިސ ލަކަށްާބަލ ކަމަށްާވެއްޖެއްޔ ،ާައއްޑުއަތޮޅުާަގމުެގާދޫަގސްާާކަ

ދޫކުރެްއިވާާ އެމް.އީ.ކޭއަށްާ ނަމުަގއިާ ޤ އިމްކުރުމުެގާ ނިޒ މްާ ދަތުރުފަތުރުކުރުމުެގާ ވަކިފަރ ތަކަށްާ

އަޅުަގނޑުމެނ50ާާްދޫކުރެއްވުން.ާާ އެއީާ ދޫކުރެްއވުންާ ދޫކުރެއްވިާ ކަންބޮޑުވ ކަމެއް.ާާއަހަރަށްާ ާ

ރަްއޔިތުންގެާ އައްޑުއަތޮޅުެގާ މުސްތަޤްބަލުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ރަްއޔިތުންނަށްާ  2855އަޅުަގނޑުމެންެގާ

އެހެންވީމ ،ާާ އޮތްތަނެއެަް.ާ އުންމީދުާ ތަނެްއާ ކުރެވިފަިއވ ާ މަސަްއކަތްތަކެއްާ ފުރިފައިވ ާ އުންމީދުންާ

މަ ރައްޔިތުންނ ިއާ ެގްއލިެގންދ އިރުާ ތަނެއްާ ބޮޑުާ ރައްޔިތުންެގާާއެތަނުންާ ޝްވަރ ކުރެވެންވ ނެ.ާ

ތެރޭަގއިާތިއްބެވިާިއސްާފަރ ތްތަކ އިާމަޝްވަރ ކުރެވިާއެކަންތައްތައްާއެފަރ ތްތަކަށްާރައްޔިތުންނަށާްާ

މައްސަލަތައްާ ނުކުމެދ ނެާ ސަބަބުންާ ޭއެގާ ނުކުރެވޭނަމަާ އެކަންތައްތައްާ ޮގތަކަށްާ އެނިގެގންދ ާ

 2860ނީ،ާަގމުަގއިާަގއިދީންާއެތިއްބެިވާތިއްބެވުމުެގާވ ހަކަ.ާާހުންނ ނެ.ާހަމައެޮގތަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ 

އަޅުަގނޑުމެންެގާއަތޮޅުެގާރަށްތަކުަގއިާހުސްބިންާއެބައޮތް،ާތަންވެސްާއެބައޮތް،ާތަންާހެދެންވެސްާާ

އެބައޮތް.ާއެހެންވެއްޖެއްޔ ާމިީއާވ ހަކަދައްކަިއެގންާޙައްލުކުރެވިދ ނެާކަންތައްތައް.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާާ

އްލުާނުކުރެޭވވަރުެގާކަންތައްތަކެއްާދިަމއެއްާނުވ ނެ.ާވިސްނ ާފިކުރުކުރ ާބަޔަކަށްާއަދިާާތެރޭަގިއާޙަ

އެކަންާާ ތެރޭަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކުރުމަށްާ ކަންތައްތަްއާ އުސޫލުންާ މަޝްވަރ ެގާ އަނެއްކ ާ

 2865ށްާާކުރަންޖެހެނީާއެާއުސޫލުންކަމަށްާވ އިރުާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެހޭާވަރަށްާބޮޑަށްާވިސްނ ާފިކުރުކޮ

އ ދަކޮށްދީާ ކުރުމަށްާ ކަންތައްތައްާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ޮގތުެގމަތިންާ ޚިލ ފުނުވ ނެާ ަގވ އިދ އިާ ޤ ނޫނ އިާ

ކަންތައްތަްއާާ ދަސްކޮށްދިނުމުެގާ އުސޫލުތައްާ ރިވެތިާ ޢ ންމުާ ހަމަހަމަކަމ އިާ ދައްކ ާ ހަމަމަުގާ

ސަރުކ  މިއަދުެގާ ޮގވ ލަންާ ސަރުކ ރަށްވެސްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ އެކަހަލަާއ ލ ކުރަން.ާ ރުންާ

ކަންތައްތައްާިމޮގތަށްާކުރެްއުވމުެގާބަދަލުަގއިާރިވެތިާޮގތުަގއިާރައްޔިތުންނ އިާމަޝްވަރ ކުރެވިެގންާާ

ވ ހަކަކޮޅުާާ އަޅުަގނޑުެގާ އިލްތިމ ޞްކުރަމުންާ ވަޑައިަގތުމަށްާ ކުރިއަށްާ ކުރެއްވުުމަގއިާ  2870ކަންތައްތައްާ

ާކ ތު.ާވަބަރަާهللاާނިންމ ލަން.ާވައްސަލ މްޢަލައިކުމްާވަރަޙްމަތު
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ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާވޭތުވެދިާރިޔ ސީާއިންތިޚ ބުަގއިާވެރިކަންާހިންުގމުެގާބ ރުާާމަަަޑުއްަވރިާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

އިާރައްޔިތުންާވަނީާިމއަދުެގާސަރުކ ރ އިާޙަވ ލުކުރައްވ ފައި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާރަްއޔިތުންާއެމީހުންނ ާިވސ މްާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ރައްޔިތުންާާ ވެރިކަމެއްކުރަންާ ހެޔޮާ ނޫން.ާ ކުރ ކަށްާ ވެރިކަމެއްާ އަނިޔ ެވރިާ ޙަވ ލުކުރީާ  2875ވެރިކަންާ

ކަންތައްތަކުންާާ މިފެންނަމުންދ ާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ޙަވ ލުކުރީ.ާ ވެރިކަންާ

ހަމަ ވެރިކަމެއްބ އޭާ ހެޔޮާ މިކުރައްވަނީާ ސަރުކ ރުންާ މިއަދުެގާ ހިތަށްއަރ .ާާާއަޅުަގނޑުމެންާ

ވ ހަކަާާ ވެރިކަމެއްކުރ ާ އަނިޔ ވެރިާ މެނިފެސްޓޯަގިއވެސްާ ެއމް.ޑީ.ޕީެގާ ހިެއއްނުވޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ

ލިޔުްއވ ފައިާއޮންނ ނެހެންނެއް.ާއަޅުަގނޑަކަށްާހިއެއްނުވޭާެއމް.ޑީ.ޕީެގާމެނިފެސްޓޯަގިއވެސްާއަތޮޅުާ

ައއިސްފަ ވ ހަކަާ ބަދަލުކުރ ާ ރަށްރަށްާ ވެރިކަންކުރ ާ އަތޮޅުާާއޮފީސްތައްާ އޮންނ ނެހެންނެއް.ާ  2880އިާ

ވ ހަކަހެންާ މަސްކިރ ާ އޮފީހަށްާ ައތޮޅުާ އޮންނ ނީާ އަިއސްފައިާ ައއިްއޔ ާ ވ ހަކަާ އޮފީސްތަކުެގާ

ޕ ޓީއަކަށްާާ ވަކިާ މިދަނީާ ފެންނަމުންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއަދުާ އ ދެ،ާ ހީވަނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ

ތީާއެމީހުންނަށްާއެކަމުެގާސަބަބުންާތ އީދުކުރ ތީާނޫނީާވަކިާސިޔ ސީާފިކުރަކަށްާބަޔަކުާތ އީދުކުރ 

މިދަނާީާ ދަްއކަމުންާ އެއްބަޔަކުާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ މިއަދުާ އ ދެ،ާ ނިުގޅަިއަގނެވިެގންދ ތަން.ާ ޙައްޤުތައްާ

 2885ބައެްއެގާޙައްޤުާނިުގޅަިއަގނެިވެގންާދ އިރުެވސްާދައްކަމުންާމިދަނީާއަޅުަގނޑުމެންާމިކުރަނީާބޭކ ރުާ

ޔިތުންާއެދޭކަެމއްާނޫނޭ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިއީާރައްޔިތުންާާޚަރަދެކޭާމިވ ހަކަާދެއްކުމަކީާރައް

އެދޭކަމެކޭ.ާއެމް.ޑީ.ޕީެގާމެންބަރުންާއަޅުަގނޑުމެންާޑީ.އ ރު.ޕީއިންާމިދ އިރ ތަކަށްާހޮވިަވޑަިއެގންފަިއާާ

މަޖިލީހުަގިއާ މިާ ޖައްސަންާ ރައްޔިތުންނ ިއާ މެންބަރުންނ އިާ ޑީ.އ ރު.ޕީާ ތިބިާ

މިކަންތަކަށްާމަސައްކަތްކުރެއްިވކަމުގަާ ބަލައެއްނުަގންނ ނެ.ާއ ދެ،ާ އެޮގތެއްާ ިއވިޔަސްާރައްޔިތުންނެއްާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ އެޅުމުަގިއ43ާާާާބަލ ލ އިރުަގއިާ ފިޔަވަޅުތައްާ ައޅ ާ އިދ ރީޮގތުންާ މ އްދ ަގިއާ  2890ވަނަާ

ރަްއޔިތުންެގާާ ކ.ތުލުސްދޫެގާ ށ.ފުނަދޫއ އިާ ވ އިރު،ާ ލިޔެވިފައިާ ވ ންޖެހޭނެކަމަށްާ އިންޞ ފުވެރިާ

އަޅުަގނޑުާާޙައްޤު ހިންުގމަކީާ ޢަމަލެއްާ މިކަހަލަާ ސަރުކ ރުންާ ޮގތަކަށްާ ލިބޭފަދަާ އުނިކަންާ ތަކަށްާ

ދަންނަވ ނީާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ިއާޚިލ ފުާކަމެކޭާއަދިާމިއީާވަރަށްާއިންސ ނިއްޔަތ ވެސްާޚިލ ފުާކަމެކޭ.ާ

ާާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތެއް މެންބަރުންާ ޑީ.އ ރު.ޕީާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ މިއީކީާ ބިލެތްދާޫާހަމައެކަނިާ ނޫނޭ.ާ

 2895ދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުވެސްާވިދ ޅުެވއްޖެާއަތޮޅުވެރިކަންކުރ ާރަށްާވޯޓުލަިއެގންާހޮވ ކަހަލަާ

މެންބަރުންވެސްާާ އެމް.ޑީ.ޕީާ އަދިާ މިއީާ އެބައިނޭގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ވ ހަކަެއއް.ާ

ާާ ެއކަހަލަ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ނޫންކަން.ާ ސަރުކ ރުންާތ އީދުކުރ ކަމެްއާ މިއަދުެގާ ކަމަކަށްެވސްާ

މިއަދުެގާާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އައީހޭ.ާ މީެގތެރެއަށްާ ޚިޔ ލުތަްއވެސްާ އެހެންާ ދިންނަމަާ ފުރުޞަތުާ
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ޮގތަކަށްާާ ކުއްލިާ ވަރަށްާ ހަމަާ ނޫން.ާ ޮގތަކަށެއްާ އެކަހަލަާ ކޮށްފައިވަނީާ ކަންކަންާ ސަރުކ ރުންާ

އެތ  ނުލައިާ ދިނުމަކ ާ ނޯޓިސްާ އެްއވެސްާ ވަޒީފ އަދ ކުރ ާާރައްޔިތުންނަށްާ އޮފީސްތަކުެގާ އަތޮޅުާ ާ2900 

ވ ހަކަާ ބަދަލުކޮށްލ ާ އަތޮޅުވެރިކަންާ ހަމަާ ނުލައިާ ދިނުމަކ ާ ިއންޒ ރެއްާ އެއްެވސްާ މުވަްއޒަފުންނަށްާ

ކަމެކޭ.ާ ޚިލ ފުާ އިންސ ނިއްޔަތ އިާ ވަރަށްާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ މިއީާ އިޢުލ ންކޮށްލެްއވީ.ާ

ފިކުރަކަށްާތ އީ ދުކުރ ތީާނޫނީާވަކިާސިޔ ސީާޕ ޓީއެްއެގާމެންބަރަކުާއަޅުަގނޑުމެންާވަކިާސިޔ ސީާ

އ ދެ،ާާ ނުވ ނެ.ާ މަޙްރޫމްކޮށްެގންާ އެމީހުންާ ޙައްޤުތަކުންާ ލިބިފައިވ ާ އެމީހުންނަށްާ ހޮވުމަކުންނެއްާ

މިއަދުެގާާ ނ ހ ނެ.ާ ައޑެްއާ ރައްޔިތުންެގާ ސަރުކ ރަކުންާ މިއަދުާ ދަންނަވ ލަންޖެހެނީ،ާ  2905ހިތ މައ އެކީާ

އުސޫލުތަކ ިއާާސަރުކ ރަކަށްާރައްޔިތުންނަކަ ހެޔޮާވެރިކަެމއްާނުކޮށްދެވޭނެއޭ.ާޑިމޮކްރަސީެގާރީތިާ ށްާ

މިހެނާްާ ައޅުަގނޑުާ ނުކޮށްދެވޭނެއޭ.ާ ސަރުކ ރަކަށްާ މިއަދުެގާ ވެރިކަމެއްާ ރައްޔިތުންެގާ އެްއޮގތަށްާ

ވަރަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވިދ ޅުެވއްޖެާ ބޭފުޅަކުާ ދެންމެާ މިދަންނަވ ލަނީ،ާ

ކަންތައްތައްާކުރަްއވ ާވ ހަކަ.ާވަރަށްާހަލުއިކޮށްާކަންތައްތައްާކުރަްއވ އިރު،ާައޅުަގނޑުާާާާހަލުއިކޮށް

އިންޓަލިޖެންސްާ ެއްއވެސްާ ކުރަްއވ ތީތޯއޭާ ކަންތައްތައްާ ހަލުިއކޮށްާ ވަރަށްާ  2910ދަންނަވ ނީާ

ދިނާްާ ފަހުންާ އެންމެާ މުމްބ އީެގާ ނުކުރަނީސްާ ކުށްވެރިާ މީހަކުާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ އެޖެންސީއަކުންާ

ވ ކަމަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާވިދ ޅުވީ.ާއެީއާާޓެ ހަމަލ ަގއިާދިވެހިާރައްޔިތުންެގާއަތެއްާ ރަރިސްޓްާ

ކުރަްއވަންވ ނެކަމެްއާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އެީއކީާ ނުކުރަންާ ޤަބޫލެއްާ ައޅުަގނޑުާ ހަލުއިކަންތޯއޭ.ާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ދުނިޔޭަގއިާ މުޅިާ ޤަބޫލެްއނުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ރައްޔިތުންެގާާކަމަކަށް.ާ ދިވެހިާ ޔ ާ

ދިވެހިާ އަލްޤައިދ ަގިއވެސްާ އަލްޤައިދ އޭ،ާ އ ދެ،ާ ފަޞީހަތްކުރަންވ ނެކަމަކަށް.ާ އެޮގތަށްާ  2915ނަންާ

ރައްޔިތުންެގާބަޔަކުާޓްރެއިންަވމުންދ ާވ ހަކައ އި،ާމިކަހަލަާވ ހަކަތައްާވިދ ޅުވީމަާއަޅުަގނޑުާހިތުނާްާ

އިންސ ފެްއ.ާއަޅުަގނޑުާދެންާދަންނަވ ލަންާއޮތީާާއެއީާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްާކުރެވޭާވަރަށްާބޮޑުާބޭ

މިއޮތީާ އަޅުަގނޑުމެންާ އުޅޭއިރުަގއިާ ތެރޭަގިއާ ވަޅުަގނޑެްއެގާ އިޤްތިޞ ދީާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ

ުމސ ރައ ިއާާ ސަރވަންޓުންެގާ ސިވިލްާ ދިވެހިާ ވިދ ޅުވެފައިާ އަިއސްފައޭާ ޙ ލަތަކަށްާ ކުއްލިާ ރ އްޖެާ

ސި ދިެވހިާ ކުޑަކޮށްލ އިރު،ާ ވ ހަކަާާއެްއޗެހިާ ފޮނުވ ލ ާ ެގއަށްާ އެއްބަޔަކުާ ސަރވަންޓުންެގާ  2920ވިލްާ

ދައްކަވަމުންދ އިރުާއަޅުަގނޑުެމންާމިކަހަލަާބޭކ ރުާޚަރަދުތައްާކުރުމަކީާމިއީާކޮންކަހަލަާކަމެއްތޯއޭ.ާާ

ބަދަލުކުރަންޖެހޭނަމާަާ ރަށްާ އަތޮޅުެވރިކަންކުރ ާ ރަށަށްާ އަނެއްާ އެއްރަށުންާ ޔަޤީންާ އަޅުަގނޑަށްާ

ާާ ބޮޑެތިާޚަރަދުތަކެއްާހިނގ ނެ.ާއަޅުަގނޑުެމންާއެކަންކުރަންާިމއީާއެންމެާރަނަގޅުާާއެކަމަށްާވަރަށް

އެބަހުރިތޯއޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއަދުާ ފައިސ ާ އެކަންކުރ ނެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވަުގތުތޯއޭ.ާ

ިމކަންކަންާ ހަމައެއ އެކުާ ނުދެވޭނެ.ާ ޖަވ ބެްއާ ސަރުކ ރަށްާ މިކަންކަަމކަށްާ ހިތުންާ  2925އަޅުަގނޑުާ
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އެހެންާކުރަްއވަ ނުދެވޭނެ.ާ ޖަވ ބެއްާ ސަރުކ ރަކަށްާ މިއަދުެގާ ސަބަބުތަކަކަށްެވސްާ އެދަްއކަވ ާ ންާ

ރަްއޔިތުންނަށާްާ ތުލުސްދޫެގާ ތެރޭަގިއވެސްާ އިންތިޚ ބުެގާ ކުރިންވެސްާ މީެގާ މިދަންނަވ ލީާ އަޅުަގނޑުާ

ންާެގންދެިވ.ާާއެކިާޮގތުޮގތުންާއެރަށުެގާއަތޮޅުއޮފީސްާއެހެންާރަށަކަށްާބަދަލުކުރ ނެާވ ހަކަާވިދ ޅުވަމު

އެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިއަދުެގާސަރުކ ރުންާކޮންމެހެންާރައްޔިތުންާމިއަދުާކުރިާކަމަކ ާ

 2930ުގޅުވ ލ ފައެއްާނޫނޭާމިާއަތޮޅުާއޮފީސްތައްާބަދަލުކުރަމުންާމިެގންދަނީކީެއއް.ާމިއީާހަމަާސަރުކ ރުެގާާ

ޮގތަކަށް ލިބޭނެާ މަންފ ާ ީމެގންާ ބަޔަކަށްާ ވަކިާ ކުރަްއވ ާކަމެކޭ.ާާފައިދ އަށްާ ޮގތުންާ ޢަމަލުކުރުމުެގާ ާ

ެވރިކަންާ ސަރުކ ރުންާ ރައްޔިތުންނަށްާ އެދޭޮގތަށްާ ރައްޔިތުންާ ޮގވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ

ެއާާ ައއިސްދ ނެޭއ.ާ ޙ ލަތްތަކެއްެވސްާ ޖެހިއްޖެާ ބަދަލުކުރަންާ އޮފީސްާ އަތޮޅުާ ކޮށްދެއްވ ށޭ.ާ

ކުއްލި މިހ ާ ޢަމަލުކުރަްއވ ނީާ ނޫނޭ.ާާާޙ ލަތްތަކުަގިއާ ނެތިެއްއާ ރަޢުޔުއެްއާ ރަްއޔިތުންެގާ ޮގތަކަށްާ

 2935ާރައްޔިތުންނ އިާވ ހަކަދަްއކަިއެގން...

ާ

ވަރަޙްމަތުާކަނޑިތީމުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ކުއްލިާާهللاާ`.ާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމްާ މިހުށަހެޅިފައިވ ާ މިއަދުާ އ ދެ،ާ ާވަބަރަކ ތުހޫ.ާ

ފ ހަަގކުރެވިާމުޙަްނމަދުާޙުސައިންާާ ނަންާ ރައްޔިތުންނަށާްާމައްސަލަިއަގއިާ ކ.ތުލުސްދޫެގާ ފުނަދޫއ އިާ ށ.އަތޮޅުާ ާފަިއވ ާ

ލިބިފައިވ ާހިތ މައ އިާހިތްދަތިކަމުެގާއިޙްސ ސްތައްާވަރަށްާފުންކަންާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭ.ާއަދިާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

މަްއސަލަ އ ދެ،ާ ރައްދުކުރަން.ާ ހަމްދަރުދީާ ހިތުެގާ އަޅުަގނޑުެގާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދެރަށުެގާ  2940އަކީާާއެާ

ރަށެއްާ ވެރިކަންކުރ ާ ސީރިައސްެވެގންދަނީާ މަްއސަލަާ މަްއސަލައެއް.ާ ސީރިއަސްާ ވަރަށްވެސްާ

ފުނުަގިއވ ާ މ ާ އެއަށްވުރެާ ނޫން.ާ ހިސ ބަކުންާ ބަދަލުކުރުމ އިާ ރަށަށްާ އަނެއްާ އެއްރަށުންާ

ހައްޓ ،ާާކުރުމ އިާވެރިކަމުަގއިާބައ ދެ،ާެވރިކަންސަލައިަގއިާހިމެނިެގންވަނީ.ާާސީރިއަސްކަެމއްާމިާމައް

ކ ކުތޯއާ  ބަހައްޓ ނީާ ވެރިކަުމަގއިާ ާއަތޮޅެްއަގއިާ ކޮންާއި،ާ ކުރ ނީާ ވެރިކަންާ ައތޮޅެއްަގއިާ

ފަރ ތުންާާާ،ރަށެއްަގއިތޯއ އި ހިންގ ާ ވެރިކަންާ ބަލ ިއރުަގއިާ ޮގތުންާ އުސޫލެއްެގާ  2945މިކަންކަމަކީާ

މަސްލަޙަ ޤަސްދުާރައްޔިތުންެގާ ވިސްނ ަވޑަިއެގންފައިާ ކަނޑައެޅިދ ނެާާތަށްާ ން.ާކަންކަކުރެވިދ ނެާ

އެއްާ ފަހަރުަގއިާ ބަދަލުކުރައެަެހެންވީމ ާ ވެރިކަންާ އަތޮޅުެގާ ރަށަށްާ އަނެއްާ ޖެހިދ ނެ.ާާރަށުންާ ންާ

އެ ެގންދ ޮގތ ިއާާއެހެންނަމަވެސް،ާ ކަންތައްތައްާ ބަދަލުކުރުމަށްާ ސަބަބ އި،ާ ދައްކ ާ ބަދަލުކުރުމަށްާ

އެާ ހިމެނިެގންވ ާ ވިސްނުުމަގިއާ ވިސްނޭާ ރައްޔިތުންނަށްާ މިކަމުެގާއެކަމ ުގޅޭޮގތުންާ އްޗެއްާ

ައޅުަގނޑުާާ އ ދެ،ާ ކަމެކޭ.ާ ބޮޑުކޮށްދޭާ އެކަމުެގާސީރިައސްކަންާ ކަމަކީާ އިތުރުކޮށްދޭާ  2950ސީރިއަސްކަންާ

ވެރިކަންާ ރަށްރަށަށްާ އެހެންާ ނުވަތަާ ރަށަކަށްާ އެހެންާ ރަށުންާ ދެާ މިާ މިފަހަރުާ މިދަންނަވ ލީާ

ކީކޭ ބަްއލަވ .ާ ދިރ ސ ކޮށްލަވަާ ސަބަބުާ ދެއްކެވިާ މިވަނީ.ާބަދަލުކުރައްވ ފައިާ ވިދ ޅުވެފައިާ ތޯާ
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ާާ ޚިދުމަތް އެތަންތަނުންާ ރައްކ ތެރިކަމ އެކީަގއިާ ހަމަޖެއްސުަމށްޓަކައޭސަލ މަތްތެރިކަމ އިާ .ާާދެވޭނެޮގތްާ

ދ އިރ ާއ ދެ،ާއެންމެާއުތުރުާޚ ބީާދ އިރ ތަކުެގާތެރެއިންާއެއްއަޅުަގނޑަކީާށ.އަތޮޅުާބެހިފަިއވ ާއިންތި

ތަމްސީލުކުރުމުަގއިާ ާދ އިރ ާ މިވަާ މެދުވެރިވެފައިހުންނަންާ ެއހެންކަމަށްާުގތުާ މީހެއް.ާ  2955ވ ާ

އެކީަގއިާއަދިާއެނޫންެވސްާށ.ާއަތޮޅުެގާބައެއްާޙ ލަތުތައްާއިނޭގާކަހަލަޮގތަކަށްާވޭތުވެދިޔަާާވުމ ވެސްާ

ާާދުވަ ުވމ ވެސް އުޅެވިފައިާ ބޭސްތަކުަގއިާ ދަންނަވ ލަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ މިތ ނަގިއާާއެކީަގއި.ާ ނުންާ

ާވ ހަކަފުޅު ބަާ މެދެއްކެވިާ ފ ހަަގކުރެއްވިާއެްއާ ފުނަދޫގައިންބަރުންާ ާފަދައިންާ ށ.އަތޮޅުަގިއާާާ

ާާާާއަތޮޅުވެރިކަން ާާކުރަމުން ާާއެދ  2008ާާާާދިއުމުަގއި ނޮވެމްބަރު އަހަރުެގާ ފަހަށ11ާާާްާވަނަާ ެގާ

ބައްލަވ ލެްއވި ރަސްމިއްޔ ވިސްނަވ ާ ެއއްވެސްާ ފ ަގަގކުރެވުނުާ  2960ބޭްއިވާާތެއްަގއި،ާާކަމުަގއިިވޔަސްާ

ޖަ ޚިާއެްއވެސްާ އަލްސ ެއްއަގިއ،ާ އެްއވެސްާ އައިާ މީހަކުާ ހޯދަންާ މީހަކަށްާދުމަތްާ އެއިންާ އުުމަގއިާ

ޖެއްސު މީހަކަށްާ އެއިންާ ޙ ސިލުނުކޮށްާހ ނިކައެްއވެ،ާ ކަެމއްާ އެައއިާ މީހަކުާ އެއިންާ މެއްކުރެވިާ

މަޖުބޫރު މެދުވެދ ންޖެހޭކަހަލަާ މީހަކުާ ެއއިންާ ތެރެއަށްާ ެއްއވެސްކަމެއްކަމެއްެގާ މިއިންާ ވެފަިއާާރިެވ،ާ

ނޯންނ ނެ.ާރިކޯޑްތައްާހޯއްދަވަިއެގންާބައްލަވ ާނޯންނ ނެާއެކަހަލަކަމެްއާމެދުވެރިވެފައި.ާާާާއެބައޮތްތޯ.

ދައްކަވ އިރުަގއިވެ ސަަަބަބެްއާ މިއުޅެނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ރަްއޔިތުންނަށާްާއެހެންވީމ ،ާ  2965ސްާ

ދެއްކެޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބެއްާ އެކަހަލަާ އެކަންާ ނޫނިއްޔ ާ ާާވީމ ާ ރަނަގޅުާާއެކަށީެގބަދަލުކުރެްއވީ ންވ ާ

މަތީންހަމައެއްެގ މިންަގނޑެއްެގާ ރަނަގޅުާ އެކަށީެގންވ ާ ރައްޔިތުންނަށާްާމަތިންާ ކަމަށްާ

ރައްޔިތުންނަޤަބޫލެއް ކަމަށްނުކުރެވޭނެއޭ.ާ ޤަބޫލުނުކުރެޭވާ އެޮގތްާ އެދަނީާށްާ އެަމއްސަލަާ ވަނީިވއްޔ ާ

ވެެގ މަްއސަލައަކަށްާ ސީރިއަސްާ ވިދ ޅުވިވަރަށްވެސްާ މެންބަރުންާ ބަެއްއާ އޭަގއިާާނޭ.ާ ފަދައިންާ

ވަކިާާ ނުަވތަާ ެގންުގޅޭތީާ ވިސްނުމެއްާ ސިޔ ސީާ ަވކިކަހަލަާ އެއީާ އޮވެދ ނެ.ާ ޖ ަގާ  2970މ ނަކުރެވޭނެާ

ތ އީދުކުރާ  ާާާާފަރ ތްތަކަކަށްާ ުއޅޭތީ ނިކަމެތިާިގނަބަޔަކުާ ލިބިެގންދ ާ އެބަޔަކަށްާ ެއކަމ ުގޅޭޮގތުންާ

ބަހުކަމެއްކަމަށް އ ދައިެގާ ތަންކޮޅެއްާ ނުވަތަާ ދަންނަވ .ާ ަވކިކަހަލަާރުަވޔަކުންާ ވަނީިވއްޔ ާ ކަމަށްާ

އ ދެ،ާމިހެންާމިކަންތައްާދ ކަމަށްާވަނީވިްއޔ ާާާސީާފިކުރެއްާެގންުގޅޭތީާދެއްކޭާއަހުވަެއއްކަމަށް.ސިޔ 

މ ނަެއއްނެތް.ާ ެއްއވެސްާ ޑިމޮކްރަސީެގާ ޕ ޓީާ މަލްޓިާ ިމއުޅޭާ ކޮށްެގންާ ތަޢ ރުފުާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ޤައުަު ޑިމޮކްރަސީއެއްަގއިާ ޕ ޓީާ ާާގަާމުމަލްޓިާ އެއްާާާާދިރެންވ ނެާ،އި ޕ ޓީތައް.ާ ިގނަާ  2975ހިނެގންވ ނެާ

ާާ ާާޕ ޓީއެއްނޫންާއޮންނަންޖެހޭނީކީއެއް.ާޕ ޓީެއއްާވެރިކަުމަގއިާޮއތްކަމުަގިއވިޔަސް އެހެންާއެާޕ ޓީައކުން

ދޭ ފުރުޞަތުާ ޕ ޓީތަކަށްވެސްާ ބަންދުކުރައްވ ހުރިހ ާ ފުރުޞަތުާ ާންޖެހޭނެ.ާ އުސޫލެްއާާާ

އެހެ ކަމަކުނުދ ނެ.ާ ާާންވީެގންުގޅުްއވަިއެގންާ މިމައްސަލައިަގއި އަޅުަގނޑުެގާ ވެރިކަންާާހިތ މަމ ،ާ ޔަކީާ

ބަދަލުކުރެއް ވެރިކަންކުރ ާރަށްާ ެގންދެވިޮގތުަގއިާށ.އަތޮޅުާާކުރަްއވ ،ާ ޕްރޮސެސްާނުަވތަާއެކަންާ ވިާ
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ތަފްސީާާފަދަ މ ާ ވ ހަކަާ ދައްކަންއަދިާކ.އަތޮޅުެގާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމުަގިއވިޔަސް،ާާލުކޮށްާ  2980ާނޭނުގނުާ

ފަދަށ. ދެމިފައިވ 40ާާާާއަތޮޅުާ ދެކުނަށްާ އުތުރުންާ މޭލަށްާ ރަށަކަށްާާާކަށްާ ކޮންާ އަތޮޅެްއަގއިާ

ާާ ރައްޔިތުންނަށް ބަްއލަވ ލަްއވ ާާބަދަލުކުރިއްޔ ތޯާ ވިސްނ ވަޑައިެގންާ މިކަންާ ފަސޭހަވ ނީ.ާ އެންމެާ

ޙިހައްދަވ ފަ ރައްޔިތުންނ އިާ އެކަންާ އަދިާ ރައްޔިތުންެގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަދިާ ާާއްޞ ކުރަްއވ ފައިާ

ޙިފަރ ތުން މީހުންނ ވެސްާ މިތިބަާ ެގންދެާ އަންަގވ ފައިާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ވިނަމަާއްޞ ކުރަްއވ ފައިާ

ާާ ދަްއކ ކަށް، ާާމިވ ހަކަތައްާ އުފެދޭކަށް ޝައްކުތައްާ ާާމިާ އަޅުަގނޑުމެންާމިހިތ މަަަތަކ އި  2985ދޭތެރޭަގއިާ

ކަންތައްތައް މިފަދަާ އ ދެ،ާ ނުޖެހުނީހޭ.ާ ތަކުރ ރުވަމުސްތަޤުބަާާވ ހަކަދަްއކ ކަށެއްާ ންާމުލުަގއިާ

ާާ މިފަދަ އަދިާ މިކަންކަންާާާއިހިތ މަތަކ ނުދ ނެޮގތަކަށްާ ނުޖެހޭޮގތަކަށްާ ކުރިމަތިލ ންާ ރައްޔިތުންާ

އަޅުަގނޑުާާ ސަރުކ ރަށްާ އެދެން.ާ ސަރުކ ރުަގިއާ އަޅުަގނޑުާ ކޮށްދެްއވުމަށްާ ރަނަގޅުާ

ާވަބަރަކ ތުހޫ.هللاާއިލްތިމ ސްކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާވައްސަލ މްޢަލަިއކުމްާވަރަޙުަމތު

ާ2990 

ާ`.ާއ ދެ،ާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންާއ ދެ،ާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމެދުވެރިެވާާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާފޮނަދޫާ

ދެާާާޢަލީާސަލީމްާވ ހަކަދެއްކެުވން: ައޅުަގނޑުާާއަޅުަގނޑުމެންާ މިމައްސަލަައކީާ ހުށަހަޅ ފައިވ ާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ މީހުންާ

އްާރަްއޔިތުންނަކ ާުގޅިފަިއާއޮތް،ާާމިއީާޤައުމުެގާއެތަނުންވަނީ،ާާާފުރަތަމައިނުންވެސްާބޭދަންނަވަން

ހިތ މަޔ  ރަްއޔިތުންނަކަށްާ އެތައްާ ާާޤައުމުެގާ ލިބިދޭ، ކެކުޅުންާ ރަްއޔިތުންެގާާއިާ އެތައްާ ޤައުމުެގާ

 2995މުސްތަޤުބަލަކަށްާހުރަސްއެޅިެގންދ ާމުހިންމުާމައްސަލައެކޭ.ާއ ދެ،ާހުޅުދޫމީދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ

ފ ހަަގކުރެްއވިާާމެންބަރު ލަބީބްާ މިާާއިލްޔ ސްާ މިދުވަހަކީ،ާ އަހަރުެގާ ވަރަށްާމިދިޔަަަާ ދުވަސްކޮޅަކީާ

ާާއުފ ވެރިާދުވަސްކޮޅެކޭ.ާހަމަެއފަދައިންާމަނަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާުގލްޒ ރުގ 

ރައް ކިޔައިެގންާ ފޮޅޭނެޔޭާ ނޫރ ނިމ ާ ދުަވސްވަރޭާ.ނަޔ މަޭގާ ލަަވކިޔަމުންދިޔަާ ަގނޑުާާައޅުާާޔިތުންާ

ާާ ރައްދަކީ، އޮތްާ ާާއެއަށްދޭންާ ޤ1ާާަމިއަދު އަންނައިރުަގއިާ އެދުވަސްކޮޅުާ ފަސްެވެގންާ އުމުެގާާއަހަރުާ

ާާ އެދަނީ، ގޮވަމުންނޭާ މިއޭާދުލުންާ ޭވތޯ.ާ ޤައުމުާ މިންޖުާ އަދުާ ތުރ ތަކުންާ ފުރ ނަދޭށޭާ  3000މުރ ލިވ ށޭާ

ވޭ މިޤައުމުަގއިާ މިއަދުާ މިއޭާ ގޮވުމަކީ.ާ ޮގވ ާ ދުލުންާ ޙ ލަތުެގާ ރައްޔިތުންޤައުމުެގާ ލިބެމުންދ ާ ާާންާ

މި ީމަގއިާ ޮގވުމަކީ.ާ މަންގޮވަމުންދ ާ ރައްޔިތުންެގާ މިތ ތިބިާ ޮގވުމުަގއިާ ބައިވެރިވެާާޤައުމުެގާ ދޫބުންާ

އަތ އިާާ ނިކަމެާމުރ ލިވެާ ޤައުުމަގއިާ ުގޅުވ ލަިއެގންާ ޤައަތްާ ލިބިެގންދ ާ ބިކަާތިކަންާ އުމުަގިއާ

މަކީާމިއަދުާމިމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންެގާމައްޗަށްާާޙ ލުޖެހުމުންދ ާރައްޔިތުންެގާއ ދޭސްތަކުެގާއަޑުއެހު

ހަދަމުން ތެރޭަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ ޢ ންމުާ ަމކަރުާ ދޮގ އިާ ދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ  3005ާ،ވ ޖިބެއްކަުމަގއިާ

ާާއ ދެ،ާސަރުކ ރަ މެންބަރުން، ޕ ޓީެގާ ނިސްބަތްވ ާ ދ ާާށްާ ހަމަާ މެންބަރުންާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ
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މަޖިލީ ރައްޔިތުންެގާ ކޮންއިރަކުތޯާާހުަގއިާފަދައިންާ ށ.އަތޮޅުަގއިާ އެބަދޭ.ާ ހަދަމުންާ މިއަދުާ ވެސްާ

ބަދަލުކުރ ނެާ ވެރިކަންާ ނަަގއިެގންާ ވޯޓެއްާ ބައްދަލުވެފައިާ ކޮމިޓީާ ރކއ.ާ ބޮޑުޮގތެއްަގއިާ ފ ޅުކަންާ

ކު މިކަންކުރުމުެގާ ވ ނީާ ޖަވ ބުދެއްވަންާ ސަރުކ ރުންާ ިމސުވ ލަށްާ އޮތީ.ާ ކަނޑައަޅ ފައިާ ރިން.ާރަށްާ

ހ  ބޮޑުސަރުކ ރުންާ އޮޅުންމަކަންާ ރަނަގޅަށްާ އެސުވ ލަށްާ ވ ނި.ާޮގތެއްަގއިާ ދެްއވަންާ  3010ފިލުވައިާ

އަޅުަގނޑުމެއެްއވެސްާ ެއއްެވސްތަނަކުާ ބ ްއވ އިރެްއަގިއާ ބައްދަލުވުމެއްާ އަތޮޅުަގިއާ ާާިއެގންންާ

ކުރެވިފަެއްއާފުޅ  މިކަންާ އެނޭގޮގތެްއަގއިާ ހ މަެވެގންާ އެނިގެގންާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ދ އިރ ެއއްަގއިާ

ަގނޑެއްެގާތެރޭަގއިާމިކަންާނެ.ާސިއްރުންާތަނަކަަަށްވަދެާޖަލަކަށްވަދެ،ާކަނަކަށްަވދެާރޭވުންނޯންނ 

ޯގހުންފަކުރެވި ިމއަދުވެސްާއަޅުަގނޑުާާާާިއާއޮތްާކަމަށްވަންޏ ާއެއީާ ހިނގ ފަިއާއޮތްާކަމެއްކަުމަގއިާ

ާާ ބޭނުން. ާާދަންނަވަންާ އ ބ ދީބޮޑު، އެންމެާ ފުރުޞަތުތައްށ.އަތޮޅުަގއިާ ެއންމެބޮޑުާތަރައްޤީވުުމެގާ ާ3015 

ާ މިރަށަކީާ ވަޑަިއެގންާ ށ.އަތޮޅަށްާ ށ.ފޮނަދޫ.ާ ބޭފުޅުންވެސްާާޝައްކެއްނެތްާ ސަރުކ ރުެގާ

އޮތީޙަ ފުނަދޫާ އަތޮޅުާ ށ.ާ ށ.އިރ ންވ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ާ ތަރައްޤީވެފައި.ާ ވެރިކަންކުރ ާާާާއަތޮޅުެގާ

ފަޚު އެރަށަށްޓަކައިާ ދޭތެރޭަގއިާާރުވެރިވަން.ާ ޚިދުމަތްތަކ އިާ ލިބެންހުރިާ ރުވެރިވަން.ާާފަޚުރަށުންާ

އެކަމ  މެންބަރުންާ ބައެއްާ މަސައްކަތްާާާާއިއެަެހެންާ ހޯދުމަށްާ އެކަންކަންާ ހިތްދަތިެވެގންާ ދޭތެރޭަގއިާ

 3020ްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާރަާޮގވ ލަން.ާއ ދެ،ާާމެންބަރުންނަށްދައަކުންާކުރުމަށްާައޅުަގނޑުާއެމީނޫންާބީ

ާާާާމައްޗަންޮގޅީ ސ ފުކޮށް ވަރަށްާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ދެއްަވއިފިާާއުތުރުާ ވިދ ޅުވެާ މިމަޖިލީހުަގއިާ

ތެރެއި ރައްޔިތުންެގާ ޙަޤީޤަތް.ާ ރައްޔިތުންނަށްމިކަމުެގާ ނިކުމެާ ބަޔަކުާ ކަންާާންާ ކަމުެގާާދަތިވެފަިއވ ާ

ާ އިޙްތިޖ ޖުކޮށް،ާ ފޮނުވ ފައިާާސަރުކ ރުމައްޗަށްާ އެކަންކަންާާންާ އަރިހުަގއިާ މަންދޫބުާ ހުރިާ

އެ ހަމަޙައްލުކޮށްދޭންާ ޑިމޮކްރަޓިކްާ އެމީހުންނ އިާތަކުެގދުނުހިނދު،ާ ހިނދުާ އެދުނުާ ތެރެއިންާ

ާާ ޚުދުމުޚްިމއަޅ ލަދޭތެރޭަގއި މިީއ،ާ ފިޔަވަޅަކީާ ހިތަށްއެރިޮގތަކަށްާާންޖެހުނުާ އެކަމަނ މެންާ  3025ތ ރުކަމ އެކުާ

އުސޫލުެގރައްޔި ކަންކުރުމުެގާ ކަތުންނަށްާ ކޮށްފަިއވ ާ ސ ބިތުކަމ އެކުާާތެރެއިންާ ވަރަށްާ މެއްކަމަށްާ

ހަިއސިްއޔަތުންާާާހިސ ބުންާއަޅުަގނޑުާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާމެންބަރެއްެގވިދ ޅުެވާދެްއވައިފި.ާމިހ 

ާާ އޮތީ، އަނިޔ ވެރިވަނީއޭދަންނަވަންާ ރަްއޔިތުންނަށްާ މަޖިލީހުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ ފ ޅުަގއިާ ާާއެހ ާ

ވިދ ޅުވީމަ ާާާާސ ފުބަހުންާ ކުރަންވ ޮގތ އި ކަންތައްާ ާާދެންާ ފުންކޮށް ރަްއޔިތުންާ ާާވިސްނައްޗޭ.މެދުަގއިާ

ާާނީޮގތުޤ ނޫ ހިފ ، ހެޔޮޮގތުަގއިާ ބޭނުންާ ފުރުޞަތުތަކުެގާ ލިބޭާ ރައްޔިތުންނަށްާ ރަނަގޅުާާންާ  3030ޤައުމުާ

ސަލ މަތްވެާ ކަސްތޮޅުންާ އެޅިފަިއވ ާ މިއަދުާ ރަްއޔިތުންާ އަދިާ ެގންދިއުމަށްާ މިސްރ ބަކަށްާ

ޤައުމުެގ ފިޔަވަޅުތަްއާ އަޅަންޖެހޭާ މިންޖުވުމަށްޓަކައިާ އަޅަންާ.ާާއަޅުަގނޑުމެންާ ވ ނެާ ާރައްޔިތުންާ

ާާ ާާމިދިމ ވިާމައްސަފުނަދޫަގއި ވީާކީކޭތޯ.ާާޖެހުނީމ ާސަރުކ ރުންާއެންެގލަައށްާބަލ އިރުަގއިާމިމައްސަލަ
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ކީކޭތޯ.ާނިކުމެާސަރުކ ރ ިއާއެްއކޮޅަށްާއެނބުރިާމުޒ ހަރ ާކޮށްދޭށޭ.ާސަރުކ ރުާހިންގ ާޕ ޓީންާއެންީގާާ

 3035ފޯރމްާހިފައިެގންާާާާ.ާމ ލެމްާހިފައިެގންާއަންނ ށޭފޯރމްާމަުގމައްޗަށްާނިކުމެާފުރ ށޭ.ާމ ލެއަށްާފޯރ

ާާއަ ޙ ލަތުގައި، ބިކަާ ރަްއޔިތުންާ މ ލެއައިސްާ ރަްއޔިތުންާ ސަރުކ ރެްއަގިއާ އިސްާާތިމަންނ މެންެގާ

ތެންމ ލައިެގން މުންޑުާ ާާާާނެއޭނުޖެހޭާާއ ދޭސްކުރ ކަށްާ ައޅުަގނޑ1ާާާާުބުނިތ  ނުވަނީސްާ އަހަރުާ

ާާ އްާކޮށްފައިާމ ލެއަށްާބޮޑުާޚަރަދެނިސްބަތްވ ާދ އިރ ެގާނިކަމެތިާރައްޔިތުންާއެބައިާމީހުންާެއއައީ

ކޮންކަމެއްތޯ.ާ އެންީގާ ދެންާ ވ ހަކަ.ާ އެމީހުންެގާ އަޑެއްނޭހިާ ސ ރުކ ރުންާ ތެންމ ފައި.ާ މުންޑުާ

ދޮށުަގިއާާ މަޖިލީސްާ ރައްޔިތުންެގާ އިދިކޮޅަށްާ މެންބަރ އިާ ދ އިރ ެގާ ތިާ މަޖިލީހުެގާ  3040ރައްޔިތުންެގާ

ޙަ ކޮށްދޭށޭ.ާ އެމީހުމުޒ ހ ރ ާ އިނޭގތޯ.ާ މިއީާ ާާޤީޤަތަކީާ މިމައްސަލަާން، އެދެމުންދިޔައީާ ރައްޔިތުންާ

ވިދ ޅުވަނީާާާާާބަލައިދޭށޭާތިމަންނ މެންެގ ޕޮލިހުންާ ހ މަކޮށްދޭށޭ.ާ ެއކަންާ ކުށެއްއޮތްކަމަށްވަންޏ ެވސްާ

ރޭަގއޭ.ާޑިމޮކްރެޓިކްާދިޔަީއާޤ ނޫނ ާަގވ އިދ ާއިމުެގާތެާހިނގ ދިޔަކަމެއްާހިނގައިކީކޭތޯ.ާއެތަނުަގއި

ާހެންކަމަށްވަންޏ ..ާ.ހަމަތަކުެގާއުސޫލުންނޭ.ާއެ

ާ3045 

ާ`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންެގާތަޅުމަށްާހުށަހެޅިެގންާާފޭދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ

ދަންނަވ ލަންާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާއަލްހ ންާފަހުމީ ެއއްޗެއްާ ދެތިންާ އަޅުަގނޑުވެސްާ މަްއސަލައ ިއުގޅޭޮގތުންާ ކުއްލިާ މިބަހުސްކުރެވޭާ

ާާބޭ ބޭނުންވަނީ، ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ވެރިކަަމކަށްފަހ30ާާާުނުން.ާ އަހަރުެގާ

މިއޮތީާ މިއަދުާ ވައްޓަފ ޅިާ ވެރިކަންކުރުމުެގާ ނިޒ މ އިާ ވެރިކަންކުރުމުެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިއަދުާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ޙަޤީޤަތެއް.ާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާ ައޅުަގނޑުމެންާ މިީއާ  3050ބަދަލުވެފައޭ.ާ

އަތޮޅުވެރިންާމިވ  ވަުގތަކުާ ހިތުހުރިާ އޮފީސްލުމ އި،ާ އަތޮޅުާ ތަނަކަށްާ ހިތުހުރިާ ހަކަދައްކަމުންދަނީާ

ބަދަލުކުރުމ އި،ާހިތުހުރިާތަނަކަށްާރަށުާއޮފީސްލުމ އިާހިތުހުރިާވަުގތަކުާރަށުާއޮފީސްާބަދަލުކުރުމުެގާާ

މަޖިލި ޤ ނޫނުހަދ ާ މިމަޖިލީހަކީާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ މިއަދުެގާާވ ހަކަތަކެއްނޫން.ާ ސްކަމަށްވެފައިާ

ޒިންމ ދ ރުކުރުވ ާާ ސަރުކ ރުާ ބުނ ޮގތުެގމަތިންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިމަޖިލީހަކީާ

 3055މަޖިލިސްކަމަށްވ އިރު،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާވ ހަކައ އިާައޅުަގނޑުމެންެގާވިސްނުންާބައްޓަންކުރަންޖެހޭނާީާ

ވެރިކަންކުރު ގ އިމްކުރެވިފައިއޮތްާ ަމޞްރަޙުެގާާދިވެހިރ އްޖެއަށްާ ސިޔ ސިާ މިއަދުެގާ ނިޒ މ އިާ މުެގާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާާ ބޭނުންވަނީ،ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުާ ެއޮގތުން،ާ ރޫޙ އެްއޮގތަށް.ާ

ވަނަާމ އްދ ަގއިާއެބަބުނޭާދިވެހިރ އްޖޭެގާވެރިކަންކުރ ާރަށަކ14ާާާީޤ ނޫނުއަސ ސީެގާފުރަތަމަާބ ބުެގާާ

މ ލެއަކީ މ ނައަކީ،ާ ކަނޑަެއޅިފައިވ ާާާާމ ލެއޭ.ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއިންާ ރަށެއްެގޮގތުަގިއާ ވެރިކަންކުރ ާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އޮތީާ ދެންާ 8ާާާާތަނެކޭ.ާ ބ ބު. އެބ8ާާާާަވަނަާ ބ ބުަގއިާ  3060ވަނަާ
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ާާ އުސޫލުން ލ މަރުކަޒީާ ެވރިކަންކުރަންޖެހެނީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ 21ާާާާބަޔ ންކުރޭާ 21ާާއަތޮޅެްއަގއޭ.

.ާމ ނައަކީ،ާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާެވރިކަންާހިންުގމުެގ،ާވެރިކަންކުރ ާރަށްާދ އިރ އަކަށްާބެހިެގންނޭ

ލިބިެގންދ އިރުާާ ބ ރަށްާ ތަންފީޒީާ ނުވަތަާ ލިބިެގންދ އިރުާ ބ ރުތަކަށްާ ތަންފީޒީާ ބ ރުާ ކަނޑައެޅުުމެގާ

ާއެކަންާކަނޑައަޅަނީާކޮންބައެްއތޯ،ާކޮންފަރ ތަކުންތޯާމިއަދުާައޅުަގނޑުމެންާވިސްނަންޖެހެނީ.ާމިއަދު

ާާ ހުއްޓ  ގ އިމްކުރެވިފައިާ އޮފީސްތަކެއްާ އަތޮޅުާ ތަންތަނެއްަގއިާ މައްސަލަައކީާ  30ާާ3065މިނުކުމެެގންއުޅޭާ

ބަދަލުވުން،ާާ ަގނޑުވަރުާ ބަދަލުކުރުމުެގާމައްސަލައެއް.ާރިޔ ސީާ މަރުކަޒުތައްާ އަހަރުެގާވެރިކަންކުރިާ

ޅުަގނޑުމެންާމިކުރިާރައީސްާއޮފީސްާބަދަލުވުން،ާއަތޮޅުާއޮފީސްތަްއވެސްާބަދަލުވުން.ާސުވ ލަކީާއަ

ބަދަލުކުރީތޯ.ާ އުސޫލުތައްާ ސިސްޓަމ އިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ނުވަތަާ ބަދަލުތަކެްއތޯާ މިކަހަލަާ ބަދަލަކީާ

އެހެންވީމ ،ާެއޮގތުންާބަލ އިރުާއަޅުަގނޑުާދެކެނީާހެޔޮާވެރިކަންކުރުމ އި،ާ'ުގޑްާަގވަރނަންސް'ާމިާ

 3070ލައެްއާމައްސަލައަކީ.ާލަފްޒީކަމެއްނޫންކަމަކީ.ާލަފްޒުާދިވެހިބަހަށްާތަރުޖަމ ކުރީމ ާވެެގންއުޅޭާމައްސަ

ނުހިނގ ތީާ މިކަންާ މިޮގތަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ކަމަކީ.ާ ފިކުރުެގކަެމއްާ ވިސްނުމ އިާ ޢަމަލީކަމެއް،ާ

މިމައްސަލަާދިމ ވަނީ.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާމިއަދުާދިވެހިރ އްޖޭެގާވެރިކަންާހެޔޮެވރިކަމެއްާާ

ރަްއޔި ވެރިކަންާާހިންގ ކަމަށްެވއްޖެއްޔ ާ ގ ތުންާ ރައްޔިތުންނ އިާ އަތްފޯރ ފަށުންާ ތުންާ

އަތޮޅުާ ފުރުޞަތުދޭންޖެހޭނީާ ކަނޑައަޅަންާ އަތޮޅުވެރިކަންކުރ ތަންާ މިއަދުާ ހިންގ ކަމަށްެވއްޖެއްޔ ،ާ

ލ ބައަށްާ ހެވ އިާ އަތޮޅުެގާ ތަރައްޤީއަށް،ާ އަތޮޅުެގާ ކައުންސިލުންާ އަތޮޅުެގާ  3075ކައުންސިލްތަކަށް.ާ

ކަނޑައަޅަންީވ، މިވެނިާާާވިސްނ ފައިާ ހުންނަންވީާ އޮފީސްާ އަތޮޅުާ ބަދަލުކުރައްެވއްޖެޭއާ ބުނަންވީާ

ސިޔ ސީާާ މިހ ރުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނިމުނީ.ާ އެމައްސަލަާ އެހ ހިސ ބުންާ ތަނެއްަގއޭ.ާ

ކެމްޕޭނާްާ މަޤްޞަދުތަކަކަށްޓަކަިއ،ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާވިދ ޅުވެފަިއާއެބައޮތްާމިދިޔަާޕ ލިމެންޓްރީާ

ޓިާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ވ ހަކަ.ާާތެރޭަގއިާ ދައްކ ލ ނެާ ނުލަފ ކަންާ މެންބަރުންނަށްާ ހޮވޭާ ނޫންޮގތަކަށްާ ކެޓުެގާ

އޮފީސްާ އަތޮޅުާ އެބަފ ހަަގކުރަންޖެހޭާ މައްސަލަިއަގއިާ މިހުށަހެޅިެގންއުޅޭާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ  3080މިއަދުާ

ފަރ ތަކުންާ އިދިކޮޅުާ މިދަންނަވ ހެންާ މިީއާ ދ އިރ އަކީާ މިއުޅޭާ ދިމ ވެެގންާ މައްސަލަާ ބަދަލުވުމުެގާ

ތަމްސީލުކުރ ާދ އިރ އެއް.ާމިކަހަލަާމައްސަލަތަކެއްާހުރެަެެގންތޯާބަދަލުކުރަނީ.ާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންާ

ޤައުމީާ ބޮޑުާ މިމައްސަލަާ ބޭނުންވަނީ،ާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ ވިސްނަންޖެހިއްޖެކަމަކީ.ާ

ާާ ޙަޤީޤަތުަގއި މިޖެހުނީ،ާ އަންނަންާ ތަޅުމަށްާ މަޖިލީހުެގާ މިއަދުާ ައޅުަގނޑުާާމައްސަލަެއއްެގޮގތުަގއިާ

 3085އަންނަންޖެހޭާމައްސަލައެއްކަމަށް.ާއެހެންާާާ… ޤަބޫލެއްނުކުރަންާމިއީާޤައުމީާމައްސަލަެއއްެގޮގތުަގއި

މިދަންނަވ ާސަބަބަކީ،ާމިއީާވަކިވަކިާތަންތަނެްއެގާވަކިވަކިާހިސ ބުތަކެއްެގާހިނގ ާކަންތަްއތަކެއް.ާާ

ާާ މިޮގތަށް މިކަންތައްތަކުެގާނަތީޖ ާ މިޖެހުނީާސިޔ ސީޮގތުންާާމިކަންތައްތަކުެގާސަބަބުންާ ނުކުންނަންާ
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ވިސްނަންޖެހޭާމިންވަރަށްާނުިވސްނ ،ާބަލަންޖެހޭާމިންވަރަށްާނުބަލ ާކަންތައްތައްާކުއްލިކުއްލިައށްާާ

ޙައިސިްއޔަތުންާ މަޖިލީހުެގާ ޤ ނޫނުހަދ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ އެހެންވީމ ،ާ ދިމ ކުރީމ .ާ ކުރަންާ

ދިވެހިރ އްޖެއަ ބ ރުއަޅަންވީާ ާާއަޅުަގނޑުމެންާ ޤ ނޫނުައސ ސީެގ ވެރިކަންކުރަނ21ާާާްށްާ  3090ދ އިރ ެއްއެގާ

މިއަދުާ ކަނޑައަޅަންވީާ ޤ ނޫނުންާ އޮތްިއރުާ ހިންަގންާ ުއސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ އޮތްއިރު،ާ ނިންމ ފައިާ

ެއއްފަހަރުާ ދުވ ލަކުާ އެބަޖެހޭާ ޤަބޫލުކުރަންާ ރަށްރަށެއްަގއިކަން.ާ ކޮންާ އަތޮޅުވެރިކަންކުރ ނީާ

ބަދަލު ރަށްާ ތަނެއްަގިއާާއަތޮޅުވެރިކަންކުރ ާ ތަރައްޤީކުރަންއުޅޭާ މިއީވެސްާ ކުރުމަކީާ

މިއީވެސްާާ ބަދަލުކުރުމަކީާ ރަށްާ ވެރިކަންކުރ ާ އެއްފަހަރުާ ދުވ ލަކުާ ކުރެވޭނެކަެމއްނޫންކަން.ާ

ާާ 7ާާާާކުރެވޭނެކަެމއްނޫންކަން.ާސަރުކ ރުެގާވިސްނުންާހުރީ  3095ދ އިރ ެއއްެގ7ާާާާޕްރޮވިންސަށްާހަދައިެގން

ހިންަގންކަމަށްެވްއޖެއްޔ  ތަނަކަށްާވެރިކަންާ ކޮންމެވެސްާ ޑިވެލޮޕްމަންޓްާ އެާ ެވސްާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ިމއީާ ޑިސްޕަރސްކުރެވެނީ.ާ ތަންތަނަށްާ އެހެންާ އޭތިާ ސެންޓްރަލައިޒްކުރެިވެގންާ

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާދުނިޔަވީާޙަޤީޤަތްތަކެއްާމިއީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިއަދުާވިސްނަންޖެހެނީާޒ ތީޮގތެއްަގިއާާ

ާާ 30ާާާާމިއަދު މައުމޫންާކަންތައްކުރެއްީވާކިހިނެއްތޯާނުވަތަާިމއަދުާސަރުކ ރުންާއަހަރުެގާސަރުކ ރުން

މިއަދުާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަތަކެއްނޫން.ާ ބަދަލުހިފުމުެގާ ކިހިނެއްތޯ،ާ އޮތީާ  3100ކަންތައްކުރަންާ

ދައްކަންޖެހެނީާދިވެހިރ އްޖޭެގާމިގ އިމްކުރެވުނުާނިޒ މުެގާތެރެއިންާރައްޔިތުންނ ާގ ތުންާރައްޔިތުންާާ

ރިކަންާހިންަގން.ާރައީސްާނަޝީދުާތަކުރ ރުކޮށްާވިދ ޅުވަނީާރައްޔިތުންާބޭނުންވ ޮގތަށްާއެދޭޮގތަށްާވެ

ރައްޔިތުންނ އިާގ ތުންާއަތްފޯރ ާހިސ ބުންާކަންތައްތައްާެގންދަވ ާވ ހަކަ.ާކީއްެވެގންތޯއޭާައތްނުފޯރ ާާ

އަޅުަގނޑުމެ ބޭނުންވަނީާ ޮގވ ލަންާ މިއަދުާ ައޅުަގނޑުާ އެަެހެންވީމ ،ާ މިދަނީ.ާ ންާހިސ ބަށްާ

ރޫޙ އެްއޮގތަށްާާ މިފަދަާނިންމުންތައްާނިންމަވ އިރުާސިސްޓަމ އިާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ  3105ސަރުކ ރުންވެސްާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ކަންތައްތައްތަްއކުރުމަށްާ ބޭނުންވ ޮގތަށްާ ރައްޔިތުންާ އެދޭޮގތަށް،ާ ރައްޔިތުންާ

މައްސަލަތަ މިކަހަލަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އޭރުންާ ސިޔ ސަތުތައް.ާ ކ ާބައްޓަންކުރަންީވއޭާ

ކުރިމައްޗެއްނުވ ނެއޭ.ާމިމަޖިލީހުެގެވސްާމަސަްއކަތްާއޭެގާއެންމެާއެދެޭވޮގތުަގއިާކުރެވޭނީާައޅުަގނޑުާާ

ެއއްޮގތަށްާާ ރޫޙ ާ ވެރިކަންކުރުުމެގާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ ހެދި،ާ ޤ ނޫނުތަކެއްާ އެކަށީެގންވ ާ ދަންނަވ ނީާ

 3110މިއަދުެގާސަރުކ ރަށްާޮގވ ލަނީާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންާމަސަްއކަތްކޮށްެގންނޭ.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުާާ

އަތޮޅުާއޮފީސްތައްާބަދަލުކުރެްއވުމުަގއިާކަނޑައެޅިފަިއވ ާވަކިާއުސޫލަކުންާެއކަންކުރިއަށްެގންދަވަން.ާ

މިމަސައްކަތްކުރިއަށްެގންދަވަން.ާ ނުއުފެދޭޮގތަށްާ ޤައުމުަގއިާ ފަސ ދަާ ފިތުނަާ މައްސަލަތަކ އިާ ޒ ތީާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ
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މެންބަރާުާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ސަތުންާާރިޔ  ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތުލުސްދޫާ މިހ ހިސ ބުންާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  3115ޝުކުރިއްޔ ާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގާދަށުންާހުށަހެޅުްއވިާކުއްލ70ާާާިރޮޒައިނ ާއ ދަމްާހުށަހެޅުްއވި،ާަގވ އިދުެގ

އަޅުަގ މިހ ހިސ ބުންާ އ ދެ،ާ ނިުމނީ.ާ ބަހުސްާ ހުސްވަުގަުތުކޮޅެްއާާމައްސަލަިއެގާ މިހ ރުާ ނޑުާ

ާާ ފަށ ނީ ޖަލްސ ާ އަޅުަގނޑުާ ދެން،ާ މިއަރުވަނީ.ާ މިއަދުެގ15:25ާާާާތިބޭފުޅުންނަށްާ ޖަލްސ ެގާ ަގއި.ާ

ާއެޖެންޑ އ އިެގންާކުރިއަށްދ ނީާ.

ާ3120 

ާ]ށ15:31ާްނ15:02ާާްހުސްވަުގތުކޮޅު:ާާާދެވަނަ[

ާ

. .ާުސަރުކ ރުންާހުށަހަޅ ާބިލ

ާ

ައޅުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުމެންެގާ`.ާ އަލުންާ މެދުކަނޑ ލުމަށްފަހުާ ހުސްވަުގތުކޮޅަށްާ  3125ަގނޑުމެންާ

ނަންބަރަށް.ާ ދެވަނަާ އެޖެންޑ ެގާ މިއަދުެގާ މިދަނީާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ފަށަން.ާ މަސައްކަތްާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާޝަރުޢީާކޯޓުތަކ ބެހޭާބިލުެގާދެވަނަާކިޔުމުެގާބަޙުސްެގާމަރުޙަލ ާކުރިއަށްެގންދިއުން.ާ

އެރުވުުމކުރިންާާާފުރަތަމަ ފުރުޞަތުާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެދިވަޑައިެގންފަިއވ ާ ފުރުޞަތަށްާ

ާއަޅުަގނޑުާޢިްއޒަތްތެރިާއެޓަރނީާޖެނެރަލަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.

ާ3130 

ދެއްކެިވާާާއެޓަރނީާޖެނެރަލްާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބެހޭޮގތުންާ ބިލ ާ މިާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

އުފެދޭާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާސުޢޫދުޙުސްުނއްާ ވަރަށްާޝައުޤުވެރިކަންާ އޭެގތެރެަގއިާ އަހައިފިން.ާ ކަނުލ ާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަފުޅުތައްާ

ބ ވަތުެގާޚިޔ ލުފުޅުތައްާިގނަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވަނީާދެއްވ ފަިއ.ާެއޮގތުންާއިޚްތިޞ ސްަގިއ،ާާ

އުނި އިޚްތިޞ ސްެގާ ދަށުކޯޓުތަކުެގާ ފ ހަަގކުރެވޭ.ާާޚ އްޞަކޮށްާ ހަމަާ ައޅުަގނޑަށްވެސްާ ކަންާ

 3135އަޅުަގނޑުމެންާޙަޤީޤަތުގައިާޚިޔ ލުކޮށްފައިާއޮތީާޖިނ ޢީާއިޖުރ ތުެގާޤ ނޫނ އިާއަދިާމަދަނީާއިޖުރ ތުެގާާ

ޤ ނޫނެއްާމިާމަޖިލީހަށްާލަހެއްނުވެާމިމަހުެގާފަހުކޮޅުާހުށަހެޅޭނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކޮށްެގންާާ

ޢީާއިޖުރ ތުެގާޤ ނޫނ އިާމަދަނީާއިޖުރ ތުެގާޤ ނޫނުާބައްޓަންކުރެިވެގންދ ޮގތުންާތިބީ.ާމިދެންނެވިާޖިނ 

ވަުގތީޮގތުންާ އެކަންާ ެގންނަންޖެހިދ ނެތީާ ބަދަލެއްާ ިއޚްތިޞ ސްއަށްާ ދަށުކޯޓުތަކުެގާ މިދެންނެވިާ

ބޭއްވުމަށްާާ ދީފައިާ އެބ ރުތައްާ ކައުންސިލަށްާ ޖުޑިޝަލްާ ނުވަތަާ ކޮމިޝަނަށްާ ޖުޑިޝަލްާސަރވިސްާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާއަޅުަގ މިއޮތީ.ާ ހިމެނިފައިާ އެބައިާ އެހެންެވެގންާ އޮތީ.ާ ވިސްނ ފައިާ  3140ނޑުމެންާ

ވަރަށްިގނަާބޭފުޅުންާކަންބޮޑުުވންާއެކަމ ބެހޭޮގތުންާފ ޅުކުރަްއވ ފަިއވ ތީާއަޅުަގނޑަށްާވިސްނުނީާހަމާަާ
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އިޞްލ ޙުކު އަލުންާ ބިލުާ ިމާ ހަމަާ އިތުރުކޮށްެގންާ މިބިލަށްާ ޮގތްތަކެްއާ ހަމަާމިމަރުޙަލ ަގއިާ ރުަމކީާ

ހަމަާ ޚިޔ ލަށް،ާ ފ ޅުކުރެއްވިާ ހަމަާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ކުރަންޖެހޭނެކަމެއް.ާ

ބިލާުާ މިާ ބޭނުންފުޅުވ ޮގތަށްާ އެމެންބަރުންާ ހަމަާ އަދިާ ތ އީދުކުރަން.ާ ޚިޔ ލުފުޅުތަކަށްާ ިގނަާ

 3145ޓީއަށްާެގންޮގސްފަިއާކޮމިޓީންާއިޞްލ ޙުކުރެވިެގންާނުވަތަާިމބިލުާއިޞްލ ޙުކުރުުމެގާމަސަްއކަތްާކޮމި

މަސައްކަތްކުރ ކަމަށްެވއްޖިއްޔ ،ާމަސައްކަތަކީާފަންނީާމަސައްކަތަކަށްވ ތީވެާކޮމިޓީަގއިާއަނެއްކ ވެސްާާ

ހަމަާވަުގތަކެްއާހޭދަވެެގންާދިއުމަކީާވަރަށްާގ ތުަގއިާއޮންނ ނެާކަމަކަށްވ ތީާައޅުަގނޑަށްާފެންނަނާީާ

ެގންޮގސްާދިހަވަރަކަށްދުވަހުެގާތެރޭަގއިާމިާބިލުާއަނބުރ ާާާމިާބިލުާއަނބުރ ާސަރުކ ރުެގާފަރ ތުން

އެދެން.ާ އަރިހުންާ ރައީސްެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެއްވ ތޯާ ިއޒުނަާ އަޅުަގނޑަށްާ ހުށަހެޅުމަށްާ އަލުންާ

އެކިއެކިާާ ދ އިރ ެގާ ޝަރުޢީާ ބިލަކީާ މިާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ  3150ހަމައެއ ެއކުާ

މަޝްވަރ ކުރެވި ދިެވހިރ އްޖެާފަރ ތްޕުޅުތަކ އިާ އެޮގތުންާ ޑްރ ފްޓެއްކަމަށް.ާ އޮތްާ އުފެއްދިފައިާ ެގންާ

ހައިކޯޓުންާބ ރަވަރަކަށްާޞަފްޙ ެގާކޮމެންޓްާނުވަތަާއިޞްލ ޙުތައްާހުށަހެޅި.ާެއާއިޞްލ ޙުތައްާހަމަާ

ހުށަހެޅުއްިވާާ ދަށުކޯޓުތަކުންާ އެއ ެއއްކޮށްާ ހަމަާ އަދިާ ހިމެނިފައި.ާ ބިލުަގއިާ މިާ ހުށަހެޅުއްިވޮގތަށްާ

ހިނގ ފައިވޭ.15ާާާާނޑަކަށްާާގ ތްަގ އެކަންާ ހިމެނިާ މިބިލަށްާ އިޞްލ ޙުާ ޞަފްޙ ެގާ ވަރަކަށްާ

ާާ 14ާާާާއަޅުަގނޑުމެން މިާޑްރ ފްޓަށްާއިޞްލ ޙ2009ާާާުޖުލައި ފޮނުވިާ  3155ވަނަާދުވަހުާސްޕްރީމްކޯޓަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ބައްދަލުވުމަކަށްާ ބޭްއވުނުާ އޮފީހުަގިއާ ައޅުަގނޑުމެންާ އަދިާ ހުށަހެޅުއްވުމަށް.ާ

ހަމައަށްވެސްާާސްޕްރީމް އަދިއަދ ާ ސްޕްރީމްކޯޓުންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ެއރުވިން.ާ ދަުއވަތުާ ކޯޓަށްާ

އެކަންާ އަޅުަގނޑުާ ދެއްވ ފައިނުވ ތީާ ޚިޔ ލުފުޅެްއާ ކަހަލަާ އެްއވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިބިލަށްާ

އަލުންާ އިޞްލ ޙުކޮށްެގންާ ބިލުާ މިާ މިދެންނެވިޮގތަށްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ފ ހަަގކުރަން.ާ

ޝުކުރިްއޔ ާާހު ދަންނަވަން.ާ އެދޭވ ހަކަާ ފުރުޞަތުދެއްވުންާ ެގންދިއުމުެގާ އަނބުރ ާ  3160ށަހެޅުމަށްާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

ވ ހަކަފުޅަށްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދެއްކެވިާ ދެންމެާ ޖެނެރަލްާ އެޓަރނީާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ނުކުތ އެއް،ާ ނިޒ މ ބެހޭާ

އަރުވ ނަން.ާޢިްއޒަތްތެރިާެއޓަރނީާޖެނެރަލްާދެންމެާވ ހަކަފުޅުަގިއާާއެްއޗެއްާދަންނަވ ފައިާފުރުޞަތު

ެގންޮގސްފައިާާ ކުރިއަށްާ މިހިސ ބުންާ މަސައްކަތްާ ބިލުެގާ ވ ޮގތުެގމަތީންާ ަގވ އިދުަގއިާ  3165މަޖިލީހުެގާ

އެއަށްާއިތުރުާފުރިހަމަާކުރެްއވުމުެގާމަސަްއކަތްޕުޅުތަކެއްާކުރެއްވުމަށްާބިލުާއަނބުރ ާެގންދެވުމަށްާ

އަނބުރ ާއެދިވަާ ބިލުާ އެާ އެޮގތަށްާ ތަންދޭތީާ ެއޮގތަށްާ ަގވ އިދުާ މަޖިލީހުާ ޑަިއެގންފަިއވ ތީ،ާ
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ނިމުނީކަމަށްާ މިހ ހިސ ބުންާ އައިޓަމްާ އެޖެންޑ ާ ނިންމ ާ މަޖިލީހުންާ ައޅުަގނޑުާ ެގންދެވީކަމަށްާ

ާދު.އަޅުަގނޑުާނިންމަން.ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީ

ާ3170 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާލަްއކަާރުފިޔ އަށްާޒިންމ ވ ނީާކޮންބޭފުޅެއްތ4ާާާޯޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާިއއްޔެާމަޖިލީހުެގާހިނގ ދިޔަާާާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

ާހަމަާއަހ ލަން.ާއެއީާެގންދިޔަާބިލެއްާއަނބުރ ާެގނެސްފައިާނެތީމަ.ާާުވންާ:ވ ހަކަދެއްކެާޢަލީާވަޙީދުާާ
ާ3175 

ާ

މިދަނާީާާހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ  މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ ނުކުތ އެއްކަމަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާ

އައިޓަމްާާ އ3ާާެއެޖެންޑ ާ މަރުޙަލ ާާއަށް.ާ ބަޙުސްެގާ ކިއުމުެގާ ދެވަނަާ ބިލުެގާ ހެއްކ ބެހޭާ އީާ

އްޒަތްތެރިާއެޓަރނީާޖެނެރަލަށްާކުރިއަށްެގންދެވުން.ާމިާބިލުާހުށަހަޅުއްވައިދެްއވުމަށްާއަޅުަގނޑުާޢި

 3180ާފުރުޞަތުއަރުވަންާ.

ާ

ސަރުކ ރުންާާއެޓަރނީާޖެނެރަލްާ ހަރުދަނ ކުރުމުެގޮގތުންާ ދ އިރ ާ ޝަރުޢީާ ދިެވހިރ އްޖޭެގާ ރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ޢަދުލުއިންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާޙުސްުނއްސުޢޫދު ބިލަކީާ މިާ ބިލު.ާ ހެއްކ ބެހޭާ ތެރެއިންާ ބިލުެގާ ެއއްާ ރުޖޫޢަވުމަށްާހުށަހަޅުއްވ ާ ޞ ފަށްާ

ނެތުމުެގާ ޤ ނޫނެއްާ މިފަދަާ ޤ ނޫނަކީާ ހެްއކ ބެހޭާ ވަޞީލަތްކަމަށްވެފައި،ާ ބޭނުންކުރ ާ ފަނޑިޔ ރުންާ

ދަތިތަކާ  ިގނަުގނަާ ކޯޓުތަކަށްާ ޝަރުޢީާ ޤ އިމްކުރުމުަގއިާ ޢަދުލުއިންޞ ފުާ  3185ސަބަބުންާ

ޤ އިމްކުރުމަށް އިންޞ ފުާ ސަބަބުންާ ެއކަމުެގާ ހުރަސްއެޅެމުންދ ތީއ އިާާކުރިމަތިލ ންޖެހިފައިވ ތީއ ިއާ ާ

ޝަރީޢަތަށްާދަޢުވ އެއްާސ ބިތުވ ާމިންަގނޑުތައްާކަނޑައެޅިފައިާނެތުމުެގާސަބަބުންާއެކިާކޯޓުތަކަށްާ

ޒަމ ނީާ ޝަރީޢަތްކުރުމުެގާ ިއޞްލ ޙުކޮށްާ މިކަންާ މަުގފަހިވެފަިއވ ތީެވާ ޢަމަލުކުރުމަށްާ އެކިޮގތަށްާ

އިވ ާބިލެއް.ާދިވެހިރ އްޖޭެގާޖިނ ޢީާޢަދުލުެގާނިޒ މާުާމިންަގނޑުތަކެއްާެއކަށަެއޅުމަށްޓަކައިާހުށަހެޅިފަ

 3190ޒަމ ނުއްސުރެާބައްޓަންވެފައިާއޮތްޮގތުންާޝަރީޢަތަށްާހުށަހެޅިފައިވ ާިގނަާއަދަދެއްެގާމަްއސަލަތަްއާ

ބަޔ ންކަަމށްވެފަިއާާ އިޢުތިރ ފްާ ނެޭގާ ތަޙްޤީޤްަގިއާ ވަސީލަތަކީާ ބޭނުންކުރަމުންއައިާ ސ ބިތުކުރުމަށްާ

ޤ ނޫ ޝަރީޢަތުެގާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ބ ބުގައިވ ޮގތުންާ ޙައްޤުތަކ ބެހޭާ އަސ ސީާ ނުއަސ ސީަގިއވ ާ

ކުތިމަތީަގިއވ ާއިޢުތިރ ފްާފިޔަވ ާއެހެންާއިޢުތިރ ފެއްާޝަރީއަތަށްާޤަބޫލުނުކުރެވޭނެތީވެާޝަރީޢަތަށްާ

އަދިާާ ޤ ނޫނެއްާ ހެއްކ ބެހޭާ ތަފްޞީލީާ އަދިާ ހަރުދަނ ާ ސ ބިތުކުރުމަށްާ މައްސަލަތައްާ ހުށަހެޅޭާ

 3195ާފޮރެންސިކްާހެކިާބޭނުންކުރުމަށްާމަުގފަހުކޮށްދޭނެާޤ ނޫނެއްާއޮތުމަކީާކޮންމެހެންާބޭނުނާްާޚ އްޞަކޮށް
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ކަމެއްކަމަށްާދެކެން.ާއަދިާމިފަހަކަށްާއަިއސްާޝަރީޢަތުެގާަމޖިލީހުަގއިާހެކިބަސްދިނުމުަގއިާއެކިއެކިާާ

ޤ އި އިންޞ ފުާ މައްސަލަތަކުަގއިާ ބައެއްާ ސަބަބުންާ ޖެހިލުންވުމުެގާ މްކުރުމަށްާފަރ ތްތަކުންާ

ބިލުާ މިާ ޙިމ ޔަތްކޮށްދިނުމަކީވެސްާ މީހުންާ ހެކިބަސްދޭާ ކުރިމަތީާ ޝަރީޢަތުެގާ ހުރަސްއެޅެމުންދ ތީާ

މިާ ބަލ އިރުާ މިބިލަށްާ ދަންނަވަން.ާ ފ ހަަގކޮށްާ އެވ ހަކަާ މަޤްޞަދުކަމަށްވ ތީވެާ ެއއްާ ހުށަހަޅ ފައިވ ާ

އެްއޮގތްާ ޝަރީޢަތ ާ އިސްލ މީާ އެކުލަވ ލެވިފައިވަނީާ ބިލުާ ިއސްލ މީާބިލުަގއިާ  3200ވ ޮގތުެގމަތީންާ

މައްޗަށްާ ުއސޫލުތަކުެގާ މައިަގނޑުާ ކަނޑައަޅުްއވ ފަިއވ ާ ބެހޭޮގތުންާ ހެްއކ ާ އިސްލ މްދީނުަގއިާ

މިދެންނެވިާ އޭގެއިތުރުންާ އަދިާ އެހެންކަމުންާ ިމވަނީ.ާ އެކުލަވ ލެވިފައިާ ބިލުާ މިާ ބިނ ކުރެވިެގންާ

ކަނޑައެޅިފައިވާ  ބެހޭޮގތުންާ ހެްއކ ާ ޝަރީޢަތުަގއިާ ޒަމ ނީ،ާާާއިސްލ މީާ އިތުރުންާ މިންަގނޑުތަކުެގާ

އަސ ސްތައްވެސްާާ ބައެއްާ ޤ ނޫނުތަކުެގާ ހެއްކ ބެހޭާ ޒަމ ނީާ ބޭނުންކުރ ާ ޤައުމުތަކުަގިއވެސްާ އެހެންާ

ވަރަށްާ ބިލަކީާ މިާ އެހެންކަމުންާ ބޭނުންކުރެވިފައިވޭ.ާ ޮގތުންާ އުސޫލެއްެގާ އެކުލަވ ލުމުަގއިާ  3205މިބިލުާ

ާާ ފަންނީ ނުަވތަާ ބިލަކަށްވެފައިާ ިގނަާޓެކްނިކަލްާ ބަޙުސްކުރުމަކީާ މިބިލުަގއިާ ބިލަކަށްވ ހިނދުވެސްާ

ވަުގތުތަކެއްާއަޅުަގނޑަށްާހީަވނީާހަމަާހިނގައިދ ނެާކަމެއްހެން.ާއެހެންކަމަށްވީނަމަވެސް،ާމިާބިލާުާ

ުއއްމީދުކުރ ވ ހަކަާާ އަޅުަގނޑުާ ނިންމަވ ދެއްވ ނެކަމަށްާ ައވަހަށްާ ތަންކޮޅެއްާ މަޖިލީހުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާދަންނަވަން.ާޝުކު

ާ3210 

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ަގޑިއިރު.5ާާާާޝުކުރިއްޔ .ާމިބިލަށްާބަޙުސްކުރުމަށްާމަސައްކަތުާކޮމިޓީންާކަނޑަައޅުްއވ ފައިާވަނީ

ާާ ފުރުޞަތުަގއި 7ާާާާފުރަތަމަާ ފުރުޞަތުަގއި ދެވަނަާ އަދިާ ިމ3ާާާާމިނެޓްާ އަޅުަގނޑުާ މިނެޓް.ާ

ބަ ބަޙުސްަގއިާ މެންބަރުންނަށާްާބިލ ބެހޭޮގތުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބޭނުންވ ާ އިވެރިެވވަޑަިއަގންނަވަންާ

ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހެންވޭރުާ މެދުާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ފުރުޞަތުހުޅުވ ލަން.ާ

 3215ާޢ ޒިމް.ާ

ާ

މުހިންމުާމެދުާހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ މިފަދަާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ސަރުކ ރުންާާާޝުކުރިއްޔ ާ ާބިލުތަކެއްާ

ޝުކުރުއަދ ކުރަން.ާާކަދެއްކެުވންާ:ވ ހަޢަލީާޢ ޒިމްާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ސަރުކ ރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދަވ ކަަމށްޓަކައިާ ހުށަހަޅ ދެއްވަމުންާ

ވ ހަކަތަކެްއާާ މ ިގނަާ މިބިލ ބެހޮޭގތުންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ބި މިފަދަާ ެގންދެވުމަކީާދައްކ ލަންނޫންކަމުަގއިވީނަަމެވސްާ އަނބުރ ާ ހުށަހަޅުއްވ ދެްއވ ފައިާ  3220ލުތައްާ

އިޝ ރ ތްކުރަްއަވއިފިކަންނޭނެގާ ަވރަކަށްާ ކޮންމެވެސްާ ވަޙީދުވެސްާ ޢަލީާ ދެންމެާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ފަރ ތްތަކުންާ އެކިއެކިާ ތަފ ތުާ ވ ހަކަާ ލަސްވަމުންދ ާ ސްޕީޑްާ މަސައްކަތުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ
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ާާ ދަނޑިވަޅެްއަގިއ މެންބަރާުާދައްކަވަމުންދ ާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ މައްޗަންޮގޅީާ ހަމަާ ޚ އްޞަކޮށްާ އަދިާ

ާާ ދުވަހަކީ ކޮންމެާ ވިދ ޅުވަމުންެގންދަވ ާ ތަކުރ ރުކޮށްާ ހަމަާ ދީދީާ އަޙްމަދުާ ރުފިޔ 4ާާާމ ރިޔ ާ ލައްކަާ

އެހެންވީމަ،ާާ އޮތީ.ާ ިއޝ ރ ތްކުރަްއވ ފައިާ މިއަދުވެސްާ ހަމަާ އެޮގތަށްާ ދުވަސްތަކެކޭ.ާ  3225ޚަރަދުވަމުންދ ާ

އު ަވުގތުތަްއާާއަޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޔަޤީނުންވެސްާ ހަމަާ ބިލުތަކަކީާ މިފަދަާ ންމީދުކުރަނީާ

ޮގތަށްާ ފަސޭހަވެެގންދ ނެާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްާ ހިސ ބަށްާ ރަްއޔިތުންނ ާ ޮގތެއްަގއިާ އެކަށޭނަާ

މާިާ ައޅުަގނޑުާ ބިލުތަކަކަށްވ ނެކަމަށް.ާ އޮންނ ނެާ ފޮނުއްވ ފައިާ މަޖިލީހަށްާ މިާ ފަރުމ ކުރައްވ ފައިާ

އަޅުަގނޑުާާބިލ ބެ މިބިލުަގއިާ ހެއްކ ބެހޭާ މިާ ވީނަަމވެސްާ ވ ހަކަނުދެއްކިކަުމަގއިާ ިގނަާ ހޭޮގތުންާ

ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ިގނަފަރ ތްތަކަކަށްާ ހެކިބަސްދޭާ ޔަޤީނުންވެސްާ ހަމަާ  3230ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ

މުހިންމުާކަމެާ ހަމަާވަރަށްެވސްާ އޮތުމަކީާ ބިލުަގއިާ މިާ ލިބޭނޭކަހަލަާވ ހަކަތަކެއްާ އްކަމަށް.ާާޙިމ ޔަތްާ

ކެމްޕޭނާްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ފަހުންވެސްާ ވަރަށްާ އިޝ ރ ތްކޮށްލަނީާ މިާ ައޅުަގނޑުާ އެޮގތަށްާ

ަވރަށްިގނަާ ދޭންާ ހެކިބަސްާ ނިމިެގންދިޔައިރުަގއިާ އިންތިޚ ބުާ ޢ ންމުާ ނިމިެގންދިޔައިރުާ

ެގެއއްާރޯ ކޮށްލައިެގންާާފަރ ތްތަކަކުން،ާހަމަާޚ އްޞަކޮށްާފ ހަަގކޮށްލަންާތިމަރަފުށިާމައްސަލަިއަގއިާ

 3235މިކަމަށްާހެކިބަސްދޭންާއަންނ ނެާނޫނީާއެކަމަށްާދ ނެާވަރަށްިގނަާފަރ ތްތަކެއްާއިންކ ރުކުރަމުންދިޔަާ

ކަންކަންވެސްާާ މިފަދަާ އުންމީދުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ބިރުދައްކަމުންދ ތީވެ.ާ އެމީހުންނަށްާ

ހެ ފަރ ތްތަކުެގާ މިފަދަާ ރައްކ ތެރިކޮށްދޭނެކަމަށްާ އެމީހުންނަށާްާމިބިލުންާ ދިނުމަށްފަހުާ ކިބަސްާ

އެއްފަހަރުާާ އަދިވެސްާ އަންނ ނެކަމަށް.ާ ބައްޓަންވެެގންާ މިބިލުަގިއާ ތިބެވޭނެކަހަލަޮގތެއްާ ސަލ މަތުންާ

އެްއކޮށްާ މ ދަންާ މަސައްކަތްާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ކުރިންވެސްާ ނިންމ ލުމުެގާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ

އެ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހަމަާ އަނެއްކ ވެސްާ ހަމާަާދިއުމަށްފަހުާ އިންނެވުމ އެކުާ މިތ ާ ޖެނެރަލްާ  3240ޓަރނީާ

ނޫނީާ މުހިންމުކަމެކޭ.ާ ހަމަާ ެގންދެވުމަކީާ މިބިލުާ މިއަދުާ ެގންދަވ ކަމަށްވަންޏ ާ މިާ ދަންނަވ ލަން،ާ

މ ދަންާއަޅުަގނޑުމެންާއެމަސައްކަތްާނިމޭފަހުންާެގންދެވުަމކީާއަޅުަގނޑުމެންާހަމަާައޅުަގނޑުމެންެގާާ

ާކަށްާލަސްެވެގންދ ނެކަމެކޭ.ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާާމަސައްކަތަށްާއިތުރުާމަސައްކަތްތަ

ާ

މިއަދުާާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ޖެނެރަލްާ އެޓަރނީާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާ.`ާ3245 

ފުރިހަމައަާލިބްާމްާމުއްޠައިބްރ ހީ ވަރަށްާ ބަލ އިރުވެސްާ ހުރިހ ޮގތަކުންާ ބިލަކީާ ތައްޔ ރުކުރަްއވ ފަިއއޮތްާހުށަހެޅުއްވިާ ާށްާ

ހުންނ ނެހެނާްާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އުނިކަމެއްާ ެއއްޗެއްަގއިެވސްާ ކޮންމެާ ެއހެންނަމަވެސް،ާ ބިލެކޭ.ާ ރަނަގޅުާ ވަރަށްާ

މިބިލުގައިެވސްާބަެއއްާކަންތަްއތައްާފުރިހަމަކޮށްލަންޖެހޭކަންާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކުރަން.ާޢިްއޒަތްތެރިާ

20ާާވަނަާމ އްދ ،ާމަޢ ފްކުރަްއވ .13ާާާާަގނޑަށްާފ ހަަގކުރެވެނީާމިބިލުެގާާރައީސް،ާމިޤ ނޫނުަގއިާއަޅު
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ިމއޮންނަނީާމީހަކުާމަސްތުވެހުރެ،ާއޭނ ާއިސްލ މީާޝަރީޢަތުެގާހައްދުާ  3250ވަނަާމ އްދ .ާމިމ އްދ ަގއިާ

ހައްދުާ ޝަރީޢަތުެގާ އިސްލ މީާ އޭނ ާ މަސްތުވެހުރެ،ާ މީހަކުާ ކުރިކަމަށް،ާ ކުށެއްާ ކަނޑައެޅިފަިއވ ާ

ިއވ ާކުށެއްާކުރިކަމަށްާވ ާއިޢުތިރ ފެއްާއޭނ ެގާމައްޗަށްާހައްދެއްާކަނޑަެއޅުމަށްޓަކަިއާާކަނޑައެޅިފަާ

އިތުރުާ އަނެއްކ ވެސްާ ކުށެއްކޮށްފައިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުބެލެވޭނޭ.ާ ޮގތުަގެއއްާ ހެކީެގާ

ަގިއާއޭނަެގާާކުށެއްކޮށްފައިާމިހުރީ.ާއެހެންީވމ ،ާމިމ އްދ ާބަދަލުވ ންޖެހޭނެާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތު

އޭނަާ އެއްޗެްއތޯާ ކޮންކަހަލަާ އެާ ޙ ލަތު،ާ މަސްތުވެަެެގންހުރިާ އޭނަާ ފުރަތަމަާ  3255މައްޗަށްާ

ހުކުންާ ބޭނުންކުރުުމެގާ މަސްތުވ ެއއްޗެހިާ އޭނައަށްާ ބަލ ާ އެޙ ލަތަށްާ ބޭނުންކޮށްފައިހުރީ.ާ

މައްސަލައިާ ދަޢުވ ކުރެވޭާ ކޮށްފައިއޮތްކަމަށްާ ކުރިންާ އޭނަާ އޭެގފަހުންާ ޝަރީޢަތްާކުރެވެންޖެހޭނެ.ާ ެގާ

ދެކޭޮގތުަގިއާާ ައޅުަގނޑުާ އިޞްލ ޙުކުރުމަކީާ އެމ އްދ ާ އެހެންކަމުން،ާ ކުރެވެންޖެހޭނެ.ާ ފަހުންާ

ހަމައެހެންމެ،ާާ އިޞްލ ޙުކޮށްލަންޖެހޭކަމަށ22ާާާްރަނަގޅުކަމެްއ.ާ ވެސްާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

 3260ންާއޮތްނަމަވެސްާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާެއއީާމިހ ރުާއެމ އްދ ަގއިާއޮންނަނީާމިމ ްއދ ެގާ)ހ(ާަގއިާއެހެ

އިޢުތިރ ފު،ާ ކުރިމަތީަގއިާ އޮފިސަރެއްެގާ ފުލުހުންެގާ މީހަކު،ާ ހުރިާ ބަންދުަގއިާ ފުލުހުންެގާ

ރައީސް،ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށައެއްނޭޅޭނޭ.ާ ޤަރީނ އެްއެގޮގތުަގިއވެސްާ އިޢުތިރ ފުާ ކުރިމަތީަގިއވ ާ

ކުރި އޮފިސަރެއްެގާ ބޭނުންވަނީާ އިޞްލ ޙުކޮށްލަންާ އެމ އްދ އަށްާ ިއޢުތިރ ފާުާއަޅުަގނޑުާ ވ ާ މަތީަގއިާ

އެއީާއެމީހ ެގާޤ ނޫނީާަވކީލުެގާޙ ޒިރުަގއިވ ާއިޢުތިރ ފެއްކަަމށްާވެއްޖެްއޔ ާެއއީާހެކީެގޮގތުަގއިާއަދިާާ

 3265ރީނ ެގާޮގތުަގިއވެސްާބޭނުންކުރެވޭާެއްއޗެްއޮގތުަގއިާއޮތުންާރަނގަޅުވ ނެކަމަށް.ާއެއީާއޭނަާއެކަނިާޤަ

ވެސް،ާއޭނަެގާފަރ ތުންާހުށަހެޅޭާވަކީލެއްެގާޙ ޒިރުަގިއވ ާާއިނދެެގންވ ާއިޢުތިރ ފެއްނޫން.ާއެހެންނަމަ

ވަނަާމ އްދ ާިއޤުރ ރުންާރުޖޫޢަވުން.ާމިމ އްދ ެގާ)ހ(31ާާާާއިޢުތިރ ފަކަށްާވ ންޖެހޭނެ.ާހަަމއެހެންމެ،ާާ

ވެފަިއވ ާާ ކުރިމަތީަގއިާ ފަނޑިޔ ރުާ ޙ ލަތުަގއިާ އެހެންާ ފިޔަަވއިާ ޙ ލަތުަގއިާ ބަޔ ންކޮށްފައިވ ާ ަގއިާ

އިޤު ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާާއިޤުރ ރުންާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ރުޖޫޢައެއްނުެވވޭނޭ.ާ ރ ރަކުންާ

އިޤުރ ރަކުންާ ެވވޭާ ކުރިމަތީަގއިާ ފަނޑިޔ ރެއްެގާ މަޖިލިސްަގއިާ ޝަރީޢަތުެގާ ޙ ލެްއަގއިާ  3270އެްއވެސްާ

.ާދެނާްާއޭނައަކަށްާރުޖޫޢަެއއްާނުެވވޭނެ.ާއެއީާބަލަންޖެހޭނެާއެއީާއޭނަާވ ާފުރިހަމަާއިޤުރ ރެއްކަމަށް

ާާ 13ާާާާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލ ނީާމިޤ ނޫނުެގ 13ާާާާވަނަާބ ބު. 20ާާވަނަާބ ބުާމިއޮތްޮގތުންނ ިއާައދި

މީަގިއާާ ލިބިދ ނެ.ާ އަދަބުާ ކުށެްއެގާ މީހަކަށްާ ކުށެްއާނުކުރ ާ ބަެއއްފަހަރުާ މިާ އޮތްޮގތުންާ ބ ބުާ ވަނަާ

ސޮފް ކޮމްޕިއުޓަރާ ނޫނީާ ލިޔުމެއްާ ހުންނަާ ކޮމްޕިއުޓަރުަގއިާ ނޫނީާމިއޮންނަޮގތުންާ ޓްވެއަރާ

 3275ހ ޑްވެއަރަގއިާހުންނަާލިޔުމެްއެގާސަބަބުންާމީހަކުާކުށްވެރިުވމުެގާފުރުޞަތުާއެބައޮތް.ާޢިްއޒަތްތެރިާ

މ ާާ ރައީސް،ާމިސ ލަކަށްާއޮފީހެްއަގިއާމަސައްކަތްކުރ ާމީހަކު،ާއޭނަާކަމެްއކުރަންާޤަސްދުކުރ އިރުާ
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ތ ރީޚެްއަގއިާސަރުކ ރުންާނޫނީާއެހެންތަނަކުންާއެތަނުެގ މުޢ މަލ ތެއްާކުރިކަމަށްާކުރީާ ާވެރިފަރ ތްާ

ލިޔެ،ާއޭނ ާއެމީހ ެގާއޮފީހުަގއިާރައްކ ކުރެވިދ ނެ.ާއަދިާފަހުންާރިޕޯޓެއްާކޮށްެގންާފުލުހުންާޮގސްާ

އޭނަެގާާ އެޙ ލަތުަގއިާ ފެނިދ ނެ.ާ ކޮޕީއެއްާ ހ ޑްާ ނޫނީާ ކޮޕީާ ސޮފްޓްާ ލިޔުންާ އެާ ބެލުމެއްަގއިާ ބަލ ާ

ވެއް ސ ބިތުކުރެވޭކަމަށްާ ކުށްާ އެހެންާމައްޗަށްާ އޮތްކަެމއް.ާ ނުރައްކ ކޮށްާ ވަރަށްާ އެއީާ  3280ޖެްއޔ ާ

ާާ އަހަރުާފަހުންާއެކަހަލަާރިޕޯޓެއ10ާާ،20ާާާްމިދެންނެވީާއެއީާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ހިތްވަނީާއޭރުން

މުޢައްސަސ  ސަރުކ ރެްއެގާ އެކަމ ބެހޭާ ކުރ އިރުަގއިާ ލިޔުންާކޮށްެގންާ ެއާ ވެއްޖެއްޔ ާ އެްއެގކަމަށްާ

މަކަށް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާހަމަެއކަނިާމިދެންނެވިާޝޮފްޓްވެއަރަގިއާހުންނާަާހޯދުންވ ނީާވަރަށްާދަތިކަ

ބަްއލަވަިއެގން،ާާ ެއއްޗެއްކަުމަގއިާ ރަނަގޅުާ ެއއީާ ކޮޕީއެއްާ ހުންނަާ ހ ޑްޑިސްކެއްަގިއާ ނޫނީާ ކޮޕީާ

އެމީހ އަށްާ ެވއްޖެއްޔ ާ ނިންމަވަންާ ބައްލަވަިއެގންާ ހެއްކެއްކަމަށްާ ރަނަގޅުާ އެއީާ  3285ޝަރީޢަތުންާ

އިސްލ މީާލިބިެގންދ ނީ ހެކިން.ާ ފ ހަަގކޮށްލަނީާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ އަދަބު.ާ ކުށެްއެގާ ނުކުރ ާ އެމީހ ާ ާ

ޝަރީޢަތެއްަގއިާއެްއވެސްާޙ ލެއްަގއިާއަންހެނަކ ިއާފިރިހެނެއްެގާހެކިާހަމަހަމަކުރެވޭނެޮގތެްއާއޮތްތޯ.ާާ

ކަންނޭނެގާ. އަންނ ނެާ ޙ ލަތްތަކެއްާ ވަކިާ ޝަރީޢަތުަގއިާ އިސްލ މީާ ވެދ ނެާ ާފަހަރެއްަގއިާ

އެހެންކަމަށްވެއްޖެއްޔ ާއެޮގތަށްާބައްލަވަިއެގންާމިޤ ނޫނުާއިޞްލ ޙުކުރަްއވ އިރުާިއޞްލ ޙުކޮށްލެއްވުންާާ

ދާޭާ މުސްލިމަކުާ ޣައިރުާ ޝަރީޢަތުަގއިާ މުސްލިމެއްެގާ މުސްލިމަކ އި،ާ ހަމައެހެންމެ،ާ  3290ރަނަގޅުވ ނެ.ާ

ޤަބޫލުނުކުރެވޭޮގތަށް ނޫނީާ ޙ ލަތްތަކެްއަގިއާ ވަކިާ އެޙ ލަތުަގިއާ އެއީާ މިޤ ނޫނާުާހެކިާ ާ

ާާ އެދުން. އެދޭާ އަޅުަގނޑުާ މަރުޙަލ ަގއިާ ކޮިމޓީާ ރައީސް،ާާފަރުމ ކޮށްދެއްވުމަކީވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ދިރ ސ ކުރިިއރުވެސްާާ ބަލ ާ ަވރަށްބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑުާ މިބިލަކީާ ދެންނެވިހެންާ ައޅުަގނޑުާ ކުރިންވެސްާ

ބި ތައްޔ ރުކުރެވިފަިއއޮތްާ ފުރިހަމައަށްާ ަވރަށްާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ ައޅުަގނޑުާާހަމަާ ލެއްކަމަށްާ

ކޮމިޓީާ ފޮނުވަިއ،ާ ކޮމިޓީއަކަށްާ އަަވހަށްާ ބަލައިަގނެ،ާ މިބިލުާ އެހެންކަމ އެކީާ  3295ޤަބޫލުކުރަން.ާ

އެޓަރނީާ އެކަންތައްތަްއާ ބިލުެގާ އެްއޮގތަށްާ ޚިޔ ލުތަކ އިާ ދެއްވ ާ މެންބަރުންާ މިހ ރުާ މަރުޙަލ ަގއިާ

ެގނަސް އިޞްލ ޙުކުރެވިެގންާ މަޝްވަރ އ ެއކީަގއިާ ާޖެނެރަލްެގާ ިމޤ ނޫނުާާ ވީހ ައވަހަކަށްާ

ހިނގ ،ާާ ދ އިރ ަގއިާ ޝަރުޢީާ ކަންތައްތައްާ މިހިނގ ާ މިއަދުާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ޤ ނޫނަކަށްވުމަކީާ

އަދަބުާ ެއކުށަށްާ މީހުންާ ކުށްކުރ ާ އަދިާ ތުޙުމަތުތަކ އިާ މިކުރެވޭާ ދޭތެރޭާ ދ އިރ އ އިާ ޝަރުޢީާ

 3300ދިާޝަރުޢީާދ އިރ އަށްާވަރަށްބޮޑަށްާލިބިަގތުމަށްޓަކައިާނޫނީާއަދަބުާދިނުމަށްޓަކައިާސަރުކ ރަށްާއަ

ބަ ބަލައިަގތުަމށް،ާ އަވަހަށްާ މިބިލުާ ނިންމުމަށާްާފަސޭހަވެެގންދ ނެކަމަކަށްވ ތީާ ައވަހަށްާ ލައިަގނެާ

 އަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ
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ޢަ`.ާާާމ ަވށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ައއްސަލ މްާ ރަީއސް.ާ ވަރަޢިްއޒަތްތެރިާ ާޙްމަތުލައިކުްމާ އ ދެ،ާާވަބަރަކ ތުހޫهللا ާ.ާ

ޝުކުރުދަންނަވ ާާޒީޒުާޖަމ ލުާޢަބްދުލްޢަ ހުށަހެޅިފަރ ތަށްާ ބިލުތައްާ ހުށަހެޅޭާ މަޖިލީހަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  3305ާއަޅުަގނޑަކީާ

ކުރަްއވ ކަމެއްކަމަށްވ ާޢަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޮގތުންާ އަދ ކުރެއްުވމުެގާ ވ ޖިބެއްާ އެބޭފުޅުންެގާ ސަބަބަކީާ ތީ.ާމީހެއްނޫން.ާ

ބަންޑ ރަ ޢިްއޒަތްތެރިާ ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީތީާ މިބިލުާ ައޅުަގނޑުާާާާއެހެންނަމަވެސްާ ނ އިބަށްާ

ދަންނަވަންާބޭނުންވޭ.ާސަބަބަކީާައޅުަގނޑުާބަލ ލިާބަލ ލުމުންާމިބިލަކީާވަރަށްާފުރިހަމައަށްާޝުކުރު

ބައްޓަންކު ކަހަލަޮގތަކަށްާ ބޭނުންވ ާ ައޅުަގނޑުވެސްާ ާރެވިފައިދިރ ސ އެްއކުރަްއވަިއެގންާ އޮތްާާާ

ކުރިއެރުންތަކަށްާބިލަކަށް ޓެކްނޮލޮޖީެގާ މިޒަމ ނުެގާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ޚ އްޞަކޮށްާ އަޅުަގނޑުާ  3310ވ ތީެވ.ާ

ވ ޞިއަޅުަގ ާލުވަުމންދ އިރުނޑުމެންާ ާ،ާ 8ާބިލުެގާ ހެކިާާ ފޮރެންސިކްާ ބ ބުަގއިާ ވަނަާ

ކަންކަންާ ައޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ އެީއާ ދެނެަގތުމަށްޓަކައިާހިނަމުއްވ ފަިއވ ކަން.ާ މުހިާާާ ންމާުާއެންމެާ

ހޯދުންތަކުންާ ހޯދޭާ އަލީަގއިާ ސައިންސްެގާ ބަލައިަގންނަންޖެހޭކަމެއް.ާ އެްއކަމެްއޮގތުަގއިާ

އަސަރުާާ ހެޔޮާ މިކަމުެގާ ނިޒ މަށްވެސްާ ފަސޭހަވެެގންދ އިރުަގއިާޝަރުޢީާ ކަންކަންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

އަޅުަގނޑު އެހެންނަމަެވސްާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ އިސްލ މީާާާކުރަންޖެހޭނެކަމަށްާ  3315ދެކޭޮގތުަގިއ،ާ

ލުތަކަށްާރިޔ ޢަތްކޮށްާބަެއއްކަހަލަާކަންކަންާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާސައިންޓިފިކްާހެކީެގާއުޞޫ

ކަހަލަާ ސ ބިތުކުރުންާ ދަރިާ ޒިނޭެގާ މިސ ލަކަށްާ ހުންނ ނެ.ާ ކަންތަްއތައްާ ނުނިންމޭނެާ މައްޗަށްާ

ފި އިސްލ މީާ ސ ބިތުކުރުމުަގއިާ އެކަންކަންާ އަޅުަގކަންކަން.ާ ރަޢުޔުތަކަށްާ ނޑުމެންާޤުޙުެވރިންެގާ

ެއޮގތަށްާހުރިާތަންތަންާއިސްލ ޙުކޮށްލަްއަވއިފިނަމަާމިބިލަކީާއިާލ ަގދ ންޖެހޭނެާކޮމިޓީާމަރުޙަާ ވެސް.ާ

ގައިމުވެ ބިލެއްކަމުގައިހަމަާ ފުރިހަމަާ ވަރަށްާ ދަންނަވަން.ާާސްާ އަޅުަގނޑުާ ހެކިާާާވ ނެކަމަށްާ  3320އ ދެ،ާ

ިއސްލ މް ބަދިނުމުަގއިާ ތަފ ތުާދީނުަގިއާ ފިރިހެނުންާ އަންހެނުންނ އިާ ކަންކަުމަގިއާ އެްއކަހަލަާ

ާއަންހެނުންނ އިާކުރަްއވ ފަިއވޭ.ާެއއީާއެްއޮގތަކަށްވެސްާޖިންސުެގާތަފ ތުާކުރުމަކަށްނޫން.ާއެއީާހަމަ

މ ޔަތަށްޓަކަިއ،ާރައްކ ތެރިކަމަށްޓަކައި.ާމިސ ލަކަށްާޢިއްޒަތްތެރިާޢިލްމުވެރިއަކުވެސްާާފިރިހެނުންެގާޙި

ރަމަޟ ންމަހުެގާހަނދުބެލުންާފަދަާކަންތައްތަކުަގެވސްާމ ެއކުާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނަން،ާާވުއިންނެ

 3325ންގެާވެސްާއަންހެނުންނ އިާފިރިހެނުއިާތަފ ތުޮގތަކަށްާމިއޮންނަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެހެންކަހަލަާކަންކަުމަގ

ާާ ޙ ލަތްތައް، ތަފ ތުވ ާ ދިނުންާ މަތިހެކިބަސްާ ޮއންނަޮގތެްއެގާ ާާއިސްލ މްދީނުަގއިާ ބައްޓަންާމިން ބިލުާ

ަގިއާާމީހެއްެގާކޮމްޕިުއޓަރުާާއ ދެ،ލުަގއިާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަން،ާާކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުާއެދެން.ާމިބި

އޭރައްކ ކޮ އެއީާ އެއްޗެއްާ ހުންނަާ ކުރިކުށެއްކަށްފައިާ ާާނ ާ ާާުމަގއި ދެވޭކަހަލަޮގތަކަށްާާއަބަލ  ދަބުާ

ޢިއްޒައޮެވއްޖެކަމަށްވަންޏ ،ާާ ދ އިރ ެގާ މެންބަރުާާފަރެސްމ ތޮޑ ާ މުއްއިބްރ ހީތްތެރިާ ޠަލިބުާމްާ

 3330ޭވކަހަލަާޮގތަކަށްާކުރެމުާއެޅިާއަދިާއެމީހެއްާއިލްޒ މުާމީހެްއެގާބޮލުަގއިާބަދުނ ފ ހަަގކުރެްއވިފަދައިން،ާާ
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ހުންނާަާނހިާާކަންތައް ކޮމްޕިއުޓަރެްއަގއިާ މަސަްއކަތްކުރ ާ އެމީހެއްެގާ އެހެންވީމ ،ާ ގައިދ ނެ.ާ

ރައްކ  އެމީހަކުާ ސ ބިތުލިޔެކިޔުމަކީވެސްާ ޭއނައަށްާ ެއއްޗެއްނޫންކަންާ ޙ ކުރިާ ަގިއާާލަތެއްކޮށްދެވިއްޖެާ

ބަރީޢަ އެކަމުންާ ދޭއެމީހަކުާ މަސްތުވެެގންހުރެާ ދެންާ އޮންނަންޖެހޭނެ.ާ ޮގތެއްާ ހެއްކަކީާާާާވެޭވނެާ

ާާ އެްއޗެްއކަމުަގިއނުވ ހިނދު، ޤ ނޫނެއްަގއިާާޤަބޫލުކުރެވޭނެާ އެހެންާ އެދެންާ ވަރަށްބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑުާ

އުޅުމަކީާހިމަނުއްވަިއެގ ޢ ންމުތަންތ ނަގއިާ މަސްތުވެެގންާ ނަމަވެސްާ ާާންާ ދޭހަވ ާވެސް  3335ކުށެއްކަމަށްާ

ާާ ާާކަހަލަޮގތަކަށް ެއީއާވަރަށްާޝަރުޢީާނިޒ ުމާހަމަޖެހުން.ާއެއީާޙަޤީޤަތުަގިއާމަސްތުވެެގންާއުޅުމަކީ

މިކަހަލަ އޭރުންާ ާޮގތަކަށްނުރައްކ ތެރިކަމެއް.ާ ޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތާުާާ ކުށެއްކަމަށްާ އެީއާ

ާާއިސްލ ޙު ނަމަވެސް، ހިމަނުްއވަިއެގންާ އޭަގއިާ ެއީއާާކުރެވެމުންދ އިރުަގއިާ އުޅުަމކީާ މަސްތުެވެގންާ

އެދޭާޑްރަްގެގާާމިކުށެއްކަމަށްާކަނޑައެޅިއްޖެކަމަށްވަންޏ ާއަޅުަގނޑުމެންާދިވެހިރ އްޖެާސަލ މަތްވުމަށްާާ

ސަލ މަތްވުމަށްވެ ފިޔަވަވަބ އިންާ ވަރަށްބޮޑުާ އެހެންކަމަސްާ ާާޅަކަށްވ ނެ.ާ ހުރިާށްވ ނަމަ  3340މަސްތުެވެގންާ

ާާމީހަ ދަބުާއަކުާހެކިދޭންާއަންނަކަމަށްެވއްޖިއްޔ ާއޭނަާމަސްތުވެެގންާހުރިާހުރުންވެސްާެއއީާއޭނަައށް

ބަ މިކަހަލަާ އެހެންވީމ ،ާ ކުށަަަކަށްވ ނެ.ާ ކުޑަކުޑަކޮށްާާލިބޭނެާ ތަންތަންާ އެއްާ

ާ އަވައިސްލ ޙުކޮށްލަްއަވއިެގން،ާ މިބިލުާ ެގންޮގސްެގންާ މަރުޙަލ އަކަށްާ ސްކުރުމަށްާކޮމިޓީާ

އަޅުަގނޑުވ ނެކަމަށްާހަމަ މީހެްއކަމުަގއިާ ބ ރުލ ާ އަޅުަގނޑުވެސްާާާާގައިމުވެސްާ ދެންާ ދަންނަވަން.ާ

ބަންޑ ރަ އެާާޢިއްޒަތްތެރިާ އަރިހުންާ ާާނ އިބުާ ބޭނުންވޭ، ޔަޤީންކަންދެއްވުންާާއަޅުަގބޑުދެންާ  3345މެންނަށްާ

ހުމި ތަޅުމަށްާ މަޖިލީހުެގާ ނިންމާ  މަރުޙަލާ  ކޮމިޓީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހުށަހަޅާ ބިލުާ ށަހަޅަންދެން،ާ

އޮންނ ނެ ދެމިާ މަޖިލީހުަގއިާ މިބިލުާ އޭފ ސްކުރަންދެންާ ޔަޤީންކަންދެއްވުން.ާ ރުންާކަމުެގާ

އަވަސްާާ މިބިލުާ މަސައްކަތްކޮށްާ ހިތްަވރ އެކުާ ތަންކޮޅެއްާ ކަންތަކުަގއިާ ބިލުެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

އަޅުާ އެހެންވީަމ،ާ ކަށަވަރު.ާ ބ ރަކަށްވ ނެކަންާ އިތުރުާ ެއއްފަހަރުާކުރުމަށްާ އަދިވެސްާ ަގނޑުާ

ބަންޑ ރަ މަނިކުފ ނުާާާޢިއްޒަތްތެރިާ ދެންމެއަކުާ ދ ދިާ މިބިލަކީާ ދަންނަވަން.ާ ޝުކުރުާ  3350ނ އިބަށްާ

ބިލު ާާތިެގންދެވިާ އަރުާފަދައިން އަޅުަގނޑަކަށްާއަަވސްާ ބިލެއްކަަމކަށްާ ހުށަހެޅުއްިވާ ވ ލަްއވަިއެގންާ

ދިރ ސ  ރަނަގޅުާ ވަރަށްާ ހަމަާ މިއީާ ނުކުރެޭވ.ާ ކުރަާފ ހަގައެްއާ އަލީަގއިާ އޮތްާާްއވ ފައިތަކެްއެގާ

ޤަބޫލުކުރ ާާ އަޅުަގނޑުާ މަޖިލީހަޙ ލު،ާާމަސައްކަތްޕުޅެއްކަމަށްާ ކޮމިޓީންާމިބިލުާ ބަލައިަގނެާ ށްާ

އަދިއިސްލ ޙު ޢިލްމުވެރީންނ އިާ ދީނީާ ކަންކަންާ ކުދިކުދިާ ޢިލްމުވެރިންެގާާާާކޮށްލަްއވަންޖެހޭާ ޤ ނޫނީާ

 3355ކޮށްލަްއވ ާމަޖިލިސްާންާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ަގއިާއިސްލ ޙުާެގއެބޭފުޅުންެގާމަޝްަވރ ާހޯއްދަވައިއެހީަގއި،ާާ

ެގނެ އަނބުރ ާ ތަޞްދީޤުތަޅުމަށްާ ޤ ނޫނަކަށްވެާ މިބިލުާ އަޅުަގނޑުވެސްާާސްާ ދިއުމަކީާ ވެެގންާ

ަމޖިލީހުގެާ ައޅުަގނޑުާ މަސައްކަތެއްާ ހުރިހ ާ އޮތްާ ކުރެވެންާ އެކަމަށްާ އަދިާ އުންމީދެއް.ާ ވަރަށްބޮޑުާ
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ާާ ޙައިޞިްއޔަތުން ދަންނަވ ލަމުންާމެންބަރެއްެގާ މިވ ހަކަާ އެހެންވީމ ،ާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ ކުރ ނެާ

ނިންމަންދެނާްާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިބިލުާ އެދެން،ާ އަޅުަގނޑުާ އެއްފަހަރުާ އަދިވެސްާ

އެއިރުންާާ ދެއްވުން.ާ މަނިކުފ ނުާ ޔަޤީންކަންާ އޮންނ ނެކަމުެގާ ދެމިާ ތަޅުމުަގއިާ  3360މަޖިލީހުެގާ

ާމަށްާވަރަށްބޮޑުާހިތްވަރަކަށްވ ނެ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާއަޅުަގނޑުމެންާމަސައްކަތްކުރުާ

ާ

ހެާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބައި،ޝުކުރިއްޔ ާ ފުރަތަމަާ ބިލުެގާ ބިލާުާާާއްކ ބެހޭާ ބެހޭާ ހެއްކ ާ ާއ ދެ،ާ

.ާއޭެގާކުރީަގއިާއަޅުަގނޑުާާނ އިބަށްާާލަތުެގާބަންޑ ރަދައުާާށްޓަކައިާޝުކުރުާދަންނަވަންފޮނުއްވިކަމަާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

 3365ވ ލަންޖެހޭާކުޑަކުޑަާވ ހަކަެއއްާއޮތުމުންާއަޅުަގނޑުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާސަމ ލުކަމަށްާދަންނަ

އެންމެާ ފަރިއްކޮޅަކީާ ލިބިވަޑައިަގންނަވ ާ މެންބަރުންނަށްާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ދަންނަވ ލަން.ާ

ާބިޑްކުރެިވެގންާލިބެމުންދ ާއެްއޗަކަށްާނުވ ތީވެ،ާޢ ންމުާކޮމިޓީެގާފަރ ތުންާމިއަދުާރަނަގޅުޮގތުަގއި

އިންާދަމ އަޅުަގނޑުމެންާދ ދިާދެންމެއަކުާއެކަންާެއޮގތަށްާނުކުރުމަށްާއަންަގއިފިން.ާއެހެންވީަމ،ާމ 

މި ައޅުަގނޑުމެންެގާ ނުދ ނެ.ާ ކުރިއަކަށްާ އެޮގތަކަށްާ އެކަންާ މުައއްސަސ ތެރޭަގފެށިެގންާ ިއާާާ

ރަނަގޅެއްނުވ ނެ.ާާކޮރަޕްޝަނ  ުއޅެެގންާ މައްސަލަެއއްާ އެްއވެސްާ  3370އެވ ހަކަާާާާއެހެންވީމ ާ،ބެހޭާ

އުފެދި ސުވ ލުާ ެއކަމ މެދުާ ފަހަރެއްަގއިާ ބައެއްބޭބޭފުޅުންާ އިތުރަށްާދަންނަވ ލީ.ާ ދެންާ ދ ނެތީވެ.ާ

،ާމިރ އްޖެއަކީާާކުރަްއަވއިފިއްޔ ާއަޅުަގނޑުާއޭެގާޖަވ ބުާއަރުވ ނެާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާއ ދެސުވ ލެއްާާ

ހޯދ ،ާާތަފ ތުޮގތްޮގތަވަރަށްާާ ހެކިާ ަމސައްކަތްތަކުަގއިާ ޝަރީޢަތްކޮށްާށްާ މައްޗަށްާ ހެކިބަހުެގާ

ފ ޅުަގިއާާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ޤަުއމެއްކަންާ ދެމުންެގންޮގސްފަިއވ ާ އަނިޔ ތައްާ ބޮޑެތިާ މީހުންނަށްާ

ބިއްލޫ އެބަރުންދަންނަވަން.ާ އަނބުރ ލުމުންާ ބަރެްއާ ބަާާރިާ އުމުހެކިދީެގންާ މުޅިންާ  3375ރުާެއއްމީހުންެގާ

ޢަބްދުލްޢަ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެަެރިާ ދެންމެަގއިާ އެބަހުރި.ާ ާާޮގސްފައިާ ޖަމ ލު އެވިދ ޅުވިޮގތަށްާާޒީޒުާ

ތ އީ ަވރަށްިގނަާއެބޭފުޅ ާ މަސްތުަގއިާ ވެރިކަމުެގާ ބޭފުޅ ައކީާ ހުންނެވިާ ވެރިައކަށްާ ޕ ޓީެގާ ދުކުރަްއވ ާ

ދެްއވ ފަ އަދަބުާ ހުރެާ މަސްތުވެެގންާ ައޅުަގނޑުމެންާބަޔަކަށްާ މަސްތުާ އެހެންވީމ ،ާ ބޭފުޅެއް.ާ ިއވ ާ

ބަލަންޖެހޭނީާކޮންކަހަލަާމަސްތެއްތޯ.ާެއއީާަގންޖ ާބޮެއެގންތޯާނޫނީާރ ާބޮއެެގންތޯ.ާނޫނީާެވރިކަމުެގާާ

ބޭނުންާާ އަޅުަގނޑުާ މަސްތުވެެގންތޯ.ާ އެއްމާ ާާމީގައިދަހިވެތިކަމުަގއިާ  3380އްދ އެްއަގިއާާކޮންެމވެސްާ

އަޅުާ ތަފ ތުތައްާ ާާމިމަސްތުެގާ އ ދެ، ބަލ ލަން.ާ އަޅުަގނޑުމެންާަގނޑުމެންާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާއެނޭގާ

ާާ ދުނިޔަވީ ބައެއްމީހުންާ ދ އިރުަގއިާ ވ ހަކަދައްކަމުންާ ކަންކަމަށްާ ޮގންޖަހަމުނާްާޙަމިޒަމ ނުެގާ ޔ ތަށްާ

އްަގނޑ އިާހަންމުށްޓާ އަހުެގާމޮާާކީރިތިާރަސޫލ ާޙަދީޡްކުރައްވ ފައިވޭާއަރަިއެގންާއިންނަދ އިރުަގއި،ާާ

މ ހަމަ ޭއެގާ ކުރިއަށްދ ނޭ.ާ ތަރައްޤީެވާ ކަންކަންާ ދުނިޔޭެގާ ހަމަައށްާ ވ ހަކަދެއްކުމ ާ ނައަކީާއަށްާ
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މިހުރިހ ާާ އުފެއްދުންތެރިކަމ އިާ ދުނިޔޭެގާ ކުރިއަށްދ ނެކަމ ިއ،ާ ދުނިޔެާ  3385ޢިލްމުވެރިކަމުެގޮގތުންާ

އަ މިއަދުާ ޤަބޫލުނުކުރިއަސްާ އެކަންާ ބަޔަކުމީހުންާ ތަރައްޤީެވެގންދ ނެކަން.ާ ޅުަގނޑުމެންާކަންކަމެއްާ

ސ ބިތުކުރުމަށްާ ހެއްކެއްާ އަޅުަގނޑުމެނަށްާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހިފައި.ާ ޙަޤީޤަތްާ މިއޮތީާ

ާާ ވޭތުވެދިޔަ މިާ އަޅުަގނޑުމެނ16ާާާްމަސައްކަތްކުރަމުންދ އިރުަގިއ،ާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ވަނަާ

ހ ާކުށްކުރަނީކަންާމަސައްކަތްާކުރަމުންެގންދިޔަިއމުާޖިނ ޢީާއިޖުރ ތުެގާޤ ނޫނެއް.ާެއއީާކުށްކުރ ާމީ

ކުރިއަށްެގންދ ނެޮގތް.ާ ކަންކަންާ މަރުޙަލ ަގިއާ ތަޙްޤީޤުކުރުމުެގާ އެކަންާ  3390ދެނެަގންނ ނެޮގތްތަކ ިއ،ާ

މަރުޙަލ ަގިއާާ ފުރިހަމަވެެގންދިއުމުންާޝަރުޢީާ އަޅުަގނޑުާއުންމީދުކުރ ޮގތުަގިއާއެބިލުެގާމަސަްއކަތްާ

ނެ.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑަކީާދަންނަބޭކަލެއްނޫން.ާހެކިދެނެަގނެާސ ބިތުކުރުމުެގާކަންކަންާފަސޭހަވެެގންދ 

ތަފ ތާުާ ިގނަވަމުން.ާ ވަރަށްބޮޑަށްާ މިދަނީާ އަދަދުާ ދަންނަބޭކަލުންެގާ މިމަޖިލީހުަގިއާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ޮގތްޮގތަށްާއެކިބޭފުޅުންާއެކިޮގތަށްާފަތުވ ދެމުންޮގސްާމިމަޖިލީހުަގިއވެސްާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ނޭނޭގހިސ ބަ އަޅުަގނޑުާާއުޅެންީވޮގތްާ އެބަެގންދަވ .ާ ފަތުވ ދެއްވަމުންާ ކަންތައްތަކުަގިއާ ބައެއްާ  3395ށްާ

ފުރިހަމަކުރަންޖެހާޭާ ދީނީޮގތުންާ ައޅުަގނޑުމެންާ މިބިލުަގއިާ އެކުލަވ ލ ާ ބިލެއްާ މިފަދަާ އެދެންާ

ފަތުވ ދޭންތިބިާ ެއކަންކަމަށްާ މިރ އްޖޭަގއިާ ެއކަމ ުގޅިެގންާ ެއކަންާ ހުރިކަމަށްވ ނަަމ،ާ ކަންތައްތަކެއްާ

އަޅުަގނޑުމެންާފަރ ތް ހޯދައިަގތުމުަގއިާ ހެކިބަސްާ ެއއީާ ކުރުން.ާ އެކަންާ ވ ހަކަދައްކައިެގންާ ތަކ އިާ

އިދިކޮޅުާ އުފ ކޮށްފިންާ ވަަަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ މުހިންމުކަމެއްކަމަށްވ ތީވެ.ާ ވަރަށްާ ކުރަންޖެހޭނެާ

ޝުކުރުއަާ ެގނެސްެގންާ މިތަނަށްާ ބިލެްއާ މިފަދަާ ޚ އްޞަޮގތެއްަގއިާ ބޭފުޅަކުާ  3400ދ ކުރީމަ.ާޕ ޓީެގާ

ކުރީެގާާ ވަރުަގދަކޮށްފިްއޔ ާ މ ބޮޑަށްާ ދ ިއރ ާ ޝަރުޢީާ މިއޮންނަނީާ އެނިގފައިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެނަށްާ

ވައްކަންތަކ ިއާާ ފަޅ އަރ ،ާ ކަންކަންާ ބަެއއްކަހަލަާ ކުރައްވ ފައިހުރިާ މީހުންާ ނިސްބަތްވިާ ސަރުކ ރަށްާ

މަ ބޭރުކުރަންާ ބިލުތައްާ މިކަހަލަާ ކޮންމެހެންާ އެނިގދ ނެތީވެާ އެހެންާއެްއޗެހިާ ޖުބޫރުކުރުވަނީއޭ.ާ

ބެހޭޮގތުންާ ބިލ އިާ ެގންދެވިާ އަނބުރ ާ ނ އިބުާ ބަންޑ ރަާ މިއަދުާ އެންމެފަހުންާ މީެގ،ާ މިދެންނެވީާ

މިތަނުަގިއާާ ވަުގތުާ ހުރިހާ  މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއަދުާ އަދިާ ވ ހަކައ ިއ،ާ  3405ދެކެވުނުާ

ޢިއްާ ބަލ ފައި.ާ ަމއްޗަށްާ ވ ހަކަިއެގާ ދެކެުވނުާ ރައީސް،ާާހޭދަކުރެވުނުއިރުަގއިާ ޒަތްތެރިާ

ހަމަޔަޤީނުންވެސްާއެބަހުރިާަގވ އިދ އިާޚިލ ފަށްާހެކިބަސްާސ ބިތުކޮށްފައި.ާމިއަދުާައޅުަގނޑުމެންެގާ

ރިޢ ޔަތްކޮށްާ ރަނަގޅަށްާ ޙުކުމްތަކަށްާ ކޮށްފައިހުރިާ މައްޗަށްާ މީހުންެގާ ތިބިާ ޖަލުަގއިާ

ލަތަކުަގއިާއަދަބުދީފައިާއޮންނ ނެ.ާބެލިކަމުަގިއވިޔަސްާވަރަށްާިގނަބަޔަކަށްާޙަޤީޤަތ އިާޚިލ ފުާމައްސަ

 3410އެކަމުެގާހެކިާއެއީާއަޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާދިެވހިރ އްޖޭެގާރަްއޔިތުންެގާމިނިަވންކަމ އިާ

ފަިއސ އަށްާާ މުދަލ އިާ ރައްޔިތުންެގަެާ އޮްއވ ،ާ ބުނެފައިާ ރަްއކ ތެރިކަމަށްާ ހުރިހ ކަމެއްާ ރައްޔިތުންެގާ
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ރަ ެއކަމ ުގޅިެގންާ މީހަކާުާޚިޔ ނ ތްތެރިވެެގންާ ކޮމިޝަނަކަށްާ އުފައްދ ާ އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ހުރަސްއަޅަމުންެގންދ ކަންާ އެކަމަށްާ ހުރަސްކޮށްެގންާ ފައިާ ފަނޑިޔ ރުންާ ބަެއއްާ ހ ޒިރުކުރުންވެސް،ާ

އަޅުަގނޑުާާ ލިބިދ ނެާ ހެކިބަސްާ ހުރިއިރުަގިއ،ާ މިހިސ ބުަގއިާ ކަންާ ފ ހަަގކުރެޭވ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

 3415ނޑުާދެއްކިާވ ހަކަެއްއެގާތެރޭަގއިާހެކިބަސްާނަަގންާބޭނުންވ ާތަންކޮޅެްއާާމިތަނުަގއިާހުއްޓ ާއަޅުަގ

ހޯދައިެގން،ާާ ހެކިބަސްާ ދައްކައިެގންވެސްާ ރެކޯޑިންގާ ޭއެގާ ނެުގމަށްފަހުަގއިާ އެތަންކޮޅުާ އޮތިްއޔ ާ

ޭއެގނަތީޖ އަކީ،ާާ އެބައޮތް.ާ ެގންޮގސްފަިއާ ެއކަންކުރަމުންާ ހަމަަގިއމުވެސްާ ސަރުކ ރުންާ ކުރީެގާ

ާާާާވޭތުވެދިޔަ 30ާާާާގ ތްަގނޑަކަށް ގ ތްަގނޑަކަށް ވެރިކަމުަގއިާ ދިުގާ އަހަރުެގާ އެއްހ 74900ާާާހަކަށްާ

ާާ ިމއީ ޖަލަށްލ ފައިވ ކަންާ ޙުކުމްކޮށްާ މައްސަލަތަކުަގއިާ ސިޔ ސީާ ޚިލ ފަށްާ ގަވ އިދ ާ 30ާާމީހުންނަށްާ

އެހެންވީމ ،ާާ އެނިގެގންދ ނެކަމެއް.ާ މީހަކަށްާ ކޮންމެާ ބެލިާ ތަފ ސްހިސ ބުާ ތެރޭަގއިާ  3420އަހަރުެގާ

ބަންޑ ރަާއަ ައޅުަގނޑުާ ފުރަތަމަާ އެކުލަވ ލެވޭއިރުަގއި،ާ ޤ ނޫނެއްާ ހެކިބަހ ބެހޭާ ޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ނ އިބުެގާކިބައިންާއެދެނީާޤ ނޫނަކަށްާއިޙްތިރ މްކުރ ނެާފަނޑިޔ ރުންނ އިާނުވަތަާމިޤ ނޫނުެގާދަށުނާްާ

މަށްާއިޙްތިރ މްކުރ ނީާއެކުލަވ ލެިވެގންާޢަދުލުއިންޞ ފުާގ އިމްކުރ ާދ އިރ ެގާތިއްބެވިާބޭފުޅުންާމިކަ

މަސައްކަތްކޮށްެގންާާ ބަޔަކުާ ވަރަށްިގނަާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަކީާ މިދެންނެވީ،ާ އެހެންާ ކިހ ވަރަކުންތޯ.ާ

 3425ވަރަށްާބުރަާއުފުލައިެގންާހެދިާއެއްޗެއް.ާއެޤ ނޫނުައސ ސީަގއިވ ާއެންމެާމުހިންމުާއެއްާދ އިރ ައކީާ

ާާ އެދ އިރ އަށް ދ އިރ .ާ ގ އިމުކުރުުމެގާ މިފެންނަނާީާޢަދުލުއިންޞ ފުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއަދުވެސްާ

ހިޔަނިއެޅިެގންދ ތަން.ާއަނެއްާދ އިރ އަކީާއަޅުަގނޑުމެންާމިތިބަާރައްޔިތުންެގާމަޖިލިސް.ާައޅުަގނޑުާާ

ިވސްނ ވަޑަިއަގންނަވަންވީާާ މިކަމ ާ ރައީސްާ ވ ހަކަައކީ،ާ މިދެންނެވިާ ފަށަމުންާ މިއަދުވެސްާ

ދަންނަވ ލަން އަޅުަގނޑުާ ސަރުކ ރުންާމައްސަަަލަެއއްކަންާ ކުރެޭވޮގތ އިާ ކަންކަންާ ސަރުކ ރަށްާ ާ.

އެްއވެސްާާ ކުރިއަށްެގންދ ނެޮގތުެގާ ކަންކަންާ ސަރުކ ރުންާ ހައްޔަރުކުރ ނެޮގތ ިއ،ާ ހިފ ާ  3430މީހުންާ

މެންޑޭޓެއްާއަޅުަުަގނޑުމެންނަކަށްާނުދެވޭނެާއެާހެކިބަހެއްާޝަރީޢަތަށްާސ ބިތުކުރެވޭޮގތަށްާމީހެއްެގާ

ަގއިާޢަދުލުއިންޞ ފުާއޭެގންާނެއްޓިެގންދ ޮގތަކަށް.ާއ ދެ،ާތ ރީޚުާއެީއާާމައްޗަށްާޙުކުެމއްކުރުމުެގާކުރީާ

މ ޒީަގއިާ އެއްޗެއްާ ހަނދ ކުރަންޖެހޭާ އަބަދުވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއއްޗެއް.ާ ކިޔަންޖެހޭާ އެންމެންާ

ާާ މިބުނެވެނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބުނ އިރަށްާ އެއްޗެއްާ ކޮންމެފަހަރަކުާ އޮތްޮގތް.ާ 30ާާކަންކަންވެފައިާ

ާާާާއަހަރުެގ ކުރިއަށް 5ާާާާވ ހަކަ.ާ އެ ދެންާ ނޫނިއްޔަކ ާ ހިނީގމ ާ ވ ނެޮގތެްއ5ާާާާއަހަރުާ  3435އަހަރަށްާ

ތެރޭަގއިާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއުޅެނީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ތ ރީޚުާ ނޭނޭގ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ

ނެ.ާމިނިވަންކަމަށްާމަސައްކަތްކުރިާމީހުންެގާތެރެއިންާހަމަާފައިމައްޗަށްާކޮޅަށްާހުރެވޭާމީހަކުާމަދުވ 

އަނިޔ ދީފައިާާ ބޭފުޅުންާ ތިއްބެވިާ ކުރީަގއިާ ހުރެެގންާ ަމސްތުވެެގންާ ސިޔ ސީކަންކަުމަގއިާ އެއީާ
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ދެރަވެސްވޭާ ވަރަށްާ ލަދުވެސްަގނޭ،ާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ހުރިވަރުން.ާ ސ ބިތުކޮށްފައިާ ހެކިބަސްާ

ޤ ނޫނެއްާ ހެއްކ ބެހޭާ އޮތީ،ާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ  3440މިވ ހަކަދައްކަން.ާ

މަޖިލީހުނާްާ ރައްޔިތުންެގާ ތަޢ ރުޟުނުވ ޮގތެއްެގމަތީންާ މިޤ ނޫނުައސ ސީއ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ކުޑަޮގޅިާާ ޖަލުެގާ ޗޭނ ިއ،ާ އަނދޮަގނޑިއ ،ާ ބަރ ،ާ ބިއްލޫރިާ މިދެންނެވިާ ނިންމަންޖެހޭނީާ

އެްއކައިރިކޮށްެގންނޭ.ާހެކިބަސްާހޯދުމަށްާކުރީަގއިާެގންުގޅޭާއުސޫލަކީ،ާޤ ނޫނުާއޮންނަނީާއޮންނ ނެާ

ަމއިބަދ ަގއިާތަ ކުޑަޮގޅިއަށްލ ،ާ ެގންޮގސްާ ދަމ ާ އޮްއވ ާ ނިދ ފައިާ ދަންަވރުާ ރޭަގނޑުާ ނެއްަގއި.ާ

ުގދުކޮށްާއަނދަޮގނޑިއަށްޖެހުމަށްފަހުަގއިާދެންާިމބުނަނީާޝަރީޢަތަށްާސ ބިތުވ ނެާހެކިާ  3445ފައިންއަޅ ާ

ެގަެނެސްާ ހަތިޔ ރުާ ބެހުނިންހެއްޔޭ.ާ އަބުރުފުޅ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ެގާ ެގންާސިފައިންާބުނަންވީއޭ.ާ

ހިނަގންއުޅެފިާ މިތަނުަގިއވެސްާ ެއކަހަލަކަމެއްާ އުޅުނިންހެއްޔޭ.ާ ބަދަލުކުރަންާ ވެރިކަންާ ެގނެސްެގންާ

ވަނަާރައްޔިތުންެގާަމޖިލިސްާނިމިެގންދ ންާއުޅެނިކޮށް.ާކުއްލިާބަޣ ވ ތެއްާެގނެސްެގންާމިތ 16ާާާމިާާ

ހުވ ކޮ ބަޔަކުލައްކ ާ ކަންތައްތަކެއްކޮށްެގންާ ނެރެންއުޅެފި.ާއެތެރެއިންވެސްާ ހެކިބަސްާ ށްެގންާ

ައޅުަގނޑަކަށްާާ ނިންމ ކަމަށްވަނީވިއްޔ ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކަންކަންކުރ ޮގތަށްާ ެއއުސޫލުންާ  3450އެހެންވީމ ،ާ

އެކިާާ ސިޔ ސީާ މިދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ އޮތްކަމެްއ.ާ މުހިންމުކަމެއްާ މ ބޮޑުާ އޮތުމުެގާ ޤ ނޫނެއްާ ނުފެނޭާ

މީހެ ބޭނުންވ ާ ސަރުކ ރުންާ އަދިާ ބޭނުންވ ާމައްސަލަތަކ ިއާ ސަރުކ ރުންާ އަތުލުމ އި،ާ ެގދޮރުާ ްއެގާ

ނެތިކޮށްލަންާ އެމީހަކުާ މަރުޙަލ އެްއަގއިާ ޝަރުޢީާ ފަހިކޮށްދިނުމ އި،ާ ކަންކަންާ ބޭންކުންާ މީހަކަށްާ

ރަނަގޅުާާ ވަރަށްާ ހުރީާ މުއްދަތުަގއިާ ވޭތުވެދިޔަާ ސަރުކ ރުތަކުންާ މިރ އްޖޭެގާ ބޭނުންވެއްޖެނަމަާ

 3455ޒަތްތެރިާބަންޑ ރަާނ އިބަށްާދަންނަވަން،ާމިކަހަލަާހެކިބަސްާހޯދ ާާހެކިބަސްާހޯދ ފައި.ާއަޅުަގނޑުާޢިއް

އެފަރ ތްތަކ ބެހޭޮގތުންާ މަސައްކަތްކުރ ކަމަށްވ ނަމަާ ފ ސްކުރުމަށްޓަކައިާ މިމަޖިލީހުންާ ޤ ނޫނެއްާ

ދަންނަވ ލުމަށް.ާ ސަރުކ ރަށްާ ހޯދަންޖެހިދ ނެކަމަށްާ ހެކިތަކެއްާ ބަރުެގާ ބިއްލޫރިާ

އަޅުާ ބަޔަކަށްާާއެހެންނޫންކަމަށްވ ނަމަ،ާ ހޯދައިެގންާ ހެކިބަސްާ ޚިލ ފަށްާ ަގވ އިދ ާ ދަންނަވ ނީާ ަގނޑުާ

އަނިޔ ކޮށްފައިާތިބިާބަޔަކުާމިތަނުންާޤ ނޫނެއްާހަދައިެގންާނެރޭއިރުަގއިާއޭތިާއެންމެާފުރިހަމަކޮށްާ

މިކަހަލަާ ދަންނަވަން،ާ ސަރުކ ރަށްާ އަދަބުވެރިކަމ އެކީަގިއާ ަވރަށްާ އަޅުަގނޑުާ  3460ނޯވެދ ނެއޭ.ާ

ާާ ބޮޑަށްާކޮމިޓީއަކަށް، މީަގިއާ ހޮވ އިރުަގއިާ ކޮމިޓީއެއްާ މިކަހަލަާ ދަންނަވ ލަންާ މަޖިލީހަށްވެސްާ އަދިާ

ރަނަގޅީާީމަގއިާއަނިޔ ާލިބިެގންާހެކިބަހުެގާމަްއޗަށްާއަދަބުާލިބިފައިާތިބިާމީހުންާެގންދިއުމޭ.ާެއާާ

ަގނޑުާކުރިންާއަނިޔ ދިނުމަށްޓަކައިާއެސަރުކ ރެއްަގއިާރެނދެލިކޮށްެގންާތިބިާވަރުަގދަ،ާއެއްކަލަާއަޅުާ

މިދެންނެވިާއަނދަޮގނޑިއ އިާބިޑިންާހެކިބަސްާހޯދިާމީހުންާެގންދިއުމަށްވުރެ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާާ

 3465ާއަޅުަގނޑަށްާމަނިކުފ ނުާތިއްބަލަވ ޮގތުންާައޅުަގނޑަށްާއެނިގއްޖެާރަނަގބީލު...ާ.
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މިއަދަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މަަަސައްކަތްާ ައޅުަގނޑުާާޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުަގނޑުމެންާ މިޖެހުނީ.ާ ަގޑިާއައިސްާ ށްާނިންމ ލ ާ

ޢ ންމުާކޮމިޓީންާ ޝުކުރުދަންނަވަންާ މަނިކަށްާ މެންބަރުާމޫސ ާ ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ ހުޅުހެންވޭރުާ

ސަޔ ިއާާ ިމއޮންނަާ ހުސްވަުގތުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ުގޅިެގންާ ދަންނަވ ލުމަކ އިާ ދަންނަވ ލިާ އަޅުަގނޑުާ

ބައްލަވައިާ ކަންތައްާ މެންބަރުންގެާފަރިއްކޮޅުެގާ މަޖިލީހުެގާ ނިންމެވިޮގތްާ ެއކޮމިޓީންާ މިއަދުާ ާ،3470 

ސަމ ލުކަމަށްާެގނެސްދެއްވީތީ.ާއަދިާޢ ންމުާކޮމިޓީންާއަޅުަގނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުދެއްވ ޮގތުަގިއާއެކަންާ

ެއކަންކުރެވޭނެާއިންތިޒ މްތަކެްއާމިހ ރުާއެކޮމިޓީންާާ އިތުރަށްާފުރިހަމަކޮށްާވީހ ެވސްާޚަރަދުކުޑަކޮށްާ

އެކަންކުރަމުންެގންދ ނީ.ާއެބަހުށަހަ މަޖިލީހުންާ އެހުށަހަޅުްއވ ޮގތެްއެގމަތީންާ އެހެންވީމ ،ާ ޅުއްވ .ާ

މިއަދުެގާޖަލްސ ާނިންމ ލުމުެގާކުރިންާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާއަދިާއިތުރުާވ ހަކަެއއްާއެބައޮތް.ާއެއީ،ާާ

 3475ހުސްކުރެވިާއެބަހުރިާމަޖިލީހުެގާކޮމިޓީތަކުަގއިާމިހ ރުާވަރަށްާިގނަާއަދަދެްއެގާބިލުާމަޖިލީހުަގއިާބަ

ައޅުަގނޑުމެންާ ތަޅުމުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ އެހެންވީމ ،ާ ެއބަހުރި.ާ މަސައްކަތްކުރަންޖެހިފައިާ

ިމވަނީޖެހިފައި.ާ ވަުގތުދޭންާ އިތުރުާ މިހ ރުާ ަވުގތަށްާ ކޮމިޓީތަކުެގާ ވަުގތަށްވުރެާ ބަހުސްކުރުމުެގާ

ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާސި މަޖިލީހުެގާ އެކަމ ދެތެރޭަގއިާ ޕ ޓީތަކުެގާއިސްބޭފުޅުންނާ އެހެންވީމ ،ާ ޔ ސީާ

ދުވަހުާ މިބުރ ސްފަތިާ ލަފަޔ ވެސްއެކުާ ދެއްވިާ އެބޭފުޅުންާ މަޝްވަރ ކުރުމަށްފަހުާ އަޅުަގނޑުާ

 3480ާއަޅުަގނޑުމެންާކޮމިޓީތަކަށްާަވުގތުދިނުމުެގޮގތުންާމަޖިލީހުެގާމިޖަލްސ ާނޯންނ ނެ.ާާ

ާ

ޖަލްސ ާނިންމުންާ. .5



އެާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުާާއެހެންވީމ ،ާ ދަންނަވ ލަމުންާ ސަމ ލުކަމަށްާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ހަކަާ

ާާ އޮންނ ނީ ޖަލްސ އެއްާ މަޖިލީހުެގާ ދެންާ 28ާާާާދަންނަވ ލަންާ ދުވަހ2009ާާާުއޮކްޓޯބަރު ބުދަާ  3485ވ ާ

ާަގއިާ.9:00ާާހެނދުނުާ

ާ
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